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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében Mayerhoff Attila az igazgatóság elnökeként a 
mellékelt kérelemmel kereste meg önkormányzatunkat, mint a Zrt. 100 %-os tulajdonosát. 
A kérelem szerint a Fűtőerőmű Zrt jelenleg egy 200 MFt-os folyószámla-hitelkeretet, illetve 
egy 100 MFt összegű ütemezett visszafizetésű forgóeszköz hitelt használ feladatai ellátása 
érdekében. Ez utóbbi hitel éven túlnyúló, így felvételéhez kormányzati engedélyre volt 
szükség. Mindkét hitelt az OTP Bank Nyrt. biztosította. 
A kérelem szerint utóbbi hitel lejáratát követően - a 200 MFt-os OTP-s folyószámla hitelkeret 
fenntartása mellett - 100 MFt összegű folyószámla hitelkeretet kíván Zrt. igénybe venni az 
Erste Bank Hungary Zrt-től. E hitelkeret lejárata 2019. december 31. (éven belüli), így 
felvételéhez nem szükséges a kormány hozzájárulása. 
A kérelem mellékleteként megküldött indikatív ajánlat tartalmazza a felvenni kívánt hitel 
kondícióit és biztosítékait. 
A kondíciók kis mértékben kedvezőbbek, mint a jelenleg használt hitel kondíciói. 
A biztosítékok között szereplő óvadéki betét elhelyezése a kérelemben tett nyilatkozat alapján 
nem okoz működési problémát a Zrt-nél. 
A „komfort levél”-ben foglalt feltételekhez hasonló feltételeket már az OTP-s korábbi 
hitelfelvételek során is elfogadtuk. 
 
Mivel a Zrt. alapító okirata szerint a 20 MFt feletti hitelfelvétel alapítói döntést igényel, így a 
mellékelt indikatív ajánlat és „komfort levél” megismerését követően, döntenünk kell a 
hitelfelvételről, illetve a tulajdonosi kötelezettségvállalásról. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt ajánlat ismeretében az előterjesztést 
tárgyalja meg és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével hagyja 
jóvá alapítóként a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi éven belüli hitelfelvételét és hatalmazzon 
fel a „komfort levél” aláírására. 
 
Kérem továbbá Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az indikatív ajánlatban foglalt üzleti titokra 
való tekintettel zárt ülésen hozza meg a döntését. (Mötv. 46. § (2) bekezdés c./ pontja és az 
SZMSZ 12. § (3) bekezdése). 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi éven belüli 
hitelfelvételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1, A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a Fűtőerőmű Zrt. 100 MFt összegű 

folyószámla-hitel felvételét 2019. december 31-i véglejárat mellett a mellékelt Erste 
Bank Hungary Zrt. által kiadott indikatív ajánlat szerinti feltételekkel. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hitelfelvétel kapcsán az 

előterjesztéshez mellékelt tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot 
aláírja.  
Egyúttal felkéri arra, hogy az alapítói döntést a Komlói Fűtőerőmű Zrt. illetékes 
döntési fórumain képviselje.  
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3. A képviselő-testület felkéri Mayerhoff Attila vezérigazgatót, hogy a hitelfelvétel 
érdekében teljes körűen járjon el ezzel biztosítva a Fűtőerőmű Zrt. zavartalan 
működéséhez szükséges likvid forrást.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  Mayerhoff Attila vezérigazgató 
 
 
Komló, 2019. június 17. 
 
 
 
           Polics József 
           polgármester 














