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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, mint tulajdonoshoz, 
hogy adjunk tulajdonosi hozzájárulást a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2011. november 4-én lejáró 
127 MFt összegű forgóeszköz hitelének visszafizetésével egyidejűleg egy új 60 MFt összegű 
egy éves futamidejű forgóeszköz hitel felvételéhez.  
 
A kérelem részletes indokolását vezérigazgató úr mellékelt levele tartalmazza. 
 
A többször módosított 20/2007. (X.18.) számú Az önkormányzat vagyonáról és a  
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet IV. fejezet 
23. § (2) bekezdés 6. francia bekezdése szerint a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe 
tartozik a „Hitelfelvétel, beruházás indítása, amennyiben a kötelezettségvállalás összértéke a 
20 MFt-ot meghaladja, kivéve az évközi likviditási problémák kiküszöbölésére felvett 
folyószámla-hitelt.”. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, bizottság vélemény 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. működőképességét és likviditását szem előtt tartva a mellékelt 
kérelemnek megfelelően adja meg tulajdonosi hozzájárulását a 60 MFt összegű forgóeszköz 
hitel 2011. november 4-től számított egy év időtartamra történő felvételéhez. 
 
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, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. forgóeszköz 
hitelfelvételével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület a többször módosított 20/2007. (X.18.) sz. Az önkormányzat 

vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 
rendelet IV. fejezet 23. § (2) bekezdés 6. francia bekezdése szerint eljárva hozzájárul a 
Komlói Fűtőerőmű Kft. Erste Bank Hungary Bank Nyrt-től történő 60 MFt 
keretösszegű forgóeszköz hitel felvételéhez. A hitel futamidejét 2011. november 4-től 
kezdődően egy év időtartamban határozza meg.  

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Komlói 

Fűtőerőmű Zrt-t tájékoztassa, illetve intézkedjen, hogy a hitelfelvétel határidőre 
történő lebonyolításáról a Zrt. gondoskodjon. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila vezérigazgató 
 
 
 
Komló, 2011. szeptember 22. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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