
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. december 4-én 
tartandó ülésére  

 

Az előterjesztés tárgya: Döntés a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági 

tagságáról és a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú 

Kft.-ben az önkormányzati képviselet módjáról 

 
 

Iktatószám: 8051, 9604/2014. Melléklet: ---- 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: dr. Györkös Adrienn  jogi ügyintéző  

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet  

IV./C  1. pont 

Gazdasági és településfejlesztési 

bizottság 

SZMSZ 1. sz melléklet 

II/C 24. pont  

  

  

 

Egyéb megjegyzés: 

 
Meghívott: 

 

Borbás Sándor     7300 Komló, Alkotmány u. 6. 

 

Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke  Komlói Fűtőerőmű Zrt.  

7300 Komló, Bem u. 24.  

Wágner László ügyvezető        Komló-Habilitas Kft.  

7300 Komló, Juhász Gy. u. 1. 

 

 

 

 

Határozatot kapják: 

Ld.: meghívott 

  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Borbás Sándor volt képviselő-társunk a képviselő-testület 182/2012. (XI.29.) számú 

határozatának 1. pontja alapján 2012. november 29. napjától 2015. december 31. napjáig 

tölti be a Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagi tisztségét a 182/2012. (XI.29.) számú 

képviselő-testületi határozat 1. pontjában megállapított br. 48.500,- Ft/hó tiszteletdíj 

mellett.  

 

A 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságát 

az Alapító hozta létre, annak érdekében, hogy az ügyvezetést a cég érdekeinek megóvása 

céljából ellenőrizze. Borbás Sándor volt képviselő-társunk az októberi helyi választások 

során nem szerzett mandátumot, így nem került be a képviselő-testületbe. A tulajdonosi 

ellenőrzés szervének további hatékony működését szem előtt tartva, javaslom, hogy a 

képviselő-testület Borbás Sándor felügyelőbizottsági tagot megbízatásának lejártát 

megelőzően hívja vissza a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságából, és helyére Pálfi 

László képviselő-testületi tagot delegálja. 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. Alapító okiratában rögzítettek alapján a felügyelőbizottsági tag 

bármikor visszahívható és újraválasztható, megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 

A 21/2011. (II.3.) sz. képviselő-testületi határozat 11. pontja kimondja, hogy amennyiben 

a gazdasági társaságok megválasztott tisztségviselőinek megbízása a megválasztáskor 

meghatározott időintervallumban bármely okból megszűnik, a helyette választott személy 

megbízatása 2015. december 31-ig tart.  

 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagságával járó 

feladatokat Pálfi László a korábbi tagéval azonos tiszteletdíj megállapítása mellett (bruttó 

48.500,- Ft/hó) 2015. december 31. napjáig lássa el. 

 

Borbás Sándor volt képviselő-társunk a képviselő-testület 182/2012. (XI.29.) számú 

határozatának 2. pontja alapján 2012. november 29. napjától 2015. december 31. napjáig a 

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlésén tulajdonosi képviselő, az 

önkormányzatot teljes jogkörrel képviseli, tiszteletdíj megállapítása nélkül. Tekintve, 

hogy Borbás Sándor az októberi helyi választások során mandátumot nem szerzett, így a 

képviselő-testületnek sem tagja, az önkormányzatot teljes jogkörben nem képviselheti. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület Borbás Sándor tulajdonosi képviselőt megbízatásának 

lejártát megelőzően hívja vissza, de helyére más személy delegálása nem indokolt, mert az 

Mötv., valamint a vagyonrendelet 22./A § (1) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági 

társaságban való képviseletet a polgármester gyakorolhatja.  

 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjában és az SZMSZ 12. § (3) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel az érintett írásos kérelme alapján zárt ülést tart. Az érintett zárt ülés tartására 

vonatkozó írásos kérelmet a testületi anyag kiküldéséig nem terjesztett elő. 

 



Az előterjesztést a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és 

településfejlesztési bizottság tárgyalja, véleményét 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 pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 

valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságát érintő személyi változással kapcsolatos 

előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1.  A képviselő-testület megköszöni Borbás Sándor Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

felügyelőbizottságában végzett eddigi munkáját. A képviselő-testület Borbás Sándort a 

felügyelőbizottságból visszahívja, tagságát 2014. december 5-i hatállyal megszünteti.  

 

2.  A képviselő-testület 2014. december 5. napja és 2015. december 31. napja közötti 

időszakra a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjává választja Pálfi László 

(7300 Komló, Hársfa utca 3.) települési képviselőt bruttó 48.500,- Ft/hó tiszteletdíj 

megállapítása mellett. 

 

3. A Képviselő-testület megköszöni Borbás Sándor Komló-Habilitas Nonprofit 

Közhasznú Kft. taggyűlésében végzett eddigi munkáját. A képviselő-testület Borbás 

Sándort a taggyűlésből visszahívja, képviseleti megbízatását 2014. december 5-i 

hatállyal megszünteti azzal, hogy helyére más képviselőt nem delegál. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társaságok ügyvezetését tájékoztassa.  

Felhatalmazza a polgármestert a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságában 

bekövetkezett változás miatt szükségessé váló alapítói határozat kibocsátásra. 

Felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának 

cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.  

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős:  Polics József polgármester 

   Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke 

 

Komló, 2014. december 4. 

 

        Polics József 

        polgármester 

 
 


