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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 9. pont 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 31. pont 

  
 
 
Meghívott: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök   Komlói Fűtőerőmű Zrt.  

7300 Komló, Bem u. 24. 
 

Határozatot kapja: ld. meghívott 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti vagyonnal kapcsolatos törvénymódosítások [Magyarország Alaptörvénye, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (új Ötv.), nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.)] alapján szükséges felülvizsgálni, az 
önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő, vagyonkezelői jogot alapító 
szerződéseket és a vagyonkezelői joggal felmerülő  hiányosságokat pótolni.  
 
Önkormányzatunk kizárólagos tulajdonában álló Komlói Fűtőerőmű Zrt. a jó gazda 
gondosságával működteti a kezelésében álló uszodát, azonban a vagyonkezelői jog fölhivatali 
bejegyzése korábban elmaradt, amelyet pótolni kell. A vagyonkezelői jog földhivatali 
bejegyzését megelőzően szükséges kiegészíteni a társaság alapító okiratát az ingatlanvagyon 
kezelésre vonatkozó tevékenységi körrel. Az uszoda kezelésén kívül a bővítést indokolja, 
hogy a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel a jövőben további önkormányzati 
tulajdonú vagyonelemek kezelésbe adására is sor kerülhet.  
 
Az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. alapító okiratának módosítására tett javaslatot, és meghozza az alábbi határozatot: 
 
A Képviselő-testület, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. kizárólagos tulajdonosi jogainak 
gyakorlója elhatározza a társaság Alapító Okirata tevékenységi körökre vonatkozó IV. 
pontjának módosítását, a tevékenységi körök ingatlankezeléssel és szükség szerint ehhez 
kapcsolódó egyéb tevékenységi körökkel történő bővítését. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kiadására.  
 
Felhívja a társaság ügyvezetését, hogy az alapítói határozatnak megfelelően intézkedjen az 
Alapító Okirat módosításáról és a változással kapcsolatos cégbírósági eljárás megindításáról. 

 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
Komló, 2012. március 1. 
 

Polics József  
polgármester 
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