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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (KVG Zrt.) igazgatósági és felügyelőbizottsági 
tagjainak megbízatása 2015. december 31. napján lejár, ezért szükséges újraválasztani a két 
testület tagjait.   
 
A társaság alapszabályának B/1-3. pontjai szerint az igazgatóság 4 főből áll, megválasztásunk 
5 év időtartamra szól. Az igazgatóság tagjai feladatukat tiszteletdíj nélkül látják el. Az 
igazgatóság tagjai jelenleg Borbás Károly elnök, Somogyi Károly tag, Englóner László és 
Mayerhoff Attila tagok.  
 
Az alapszabály C/1-3. pontjai szerint a felügyelőbizottság 3 fős, tagjai bármikor 
visszahívhatók és újraválaszthatók, az elnököt maguk közül választják. A felügyelőbizottság 
tagjai feladatukat bruttó 48.500,-Ft/hó, az elnök bruttó 60.000,- Ft/hó díjazás mellett látják el. 
A felügyelőbizottság tagjai: Horváth Anna elnök, Makra István Edéné tag és dr. Bilonka Béla 
tag.  
 
A KVG Zrt., a megváltozott jogi környezetben is ellátja feladatát, a társaság vezetése jól végzi 
munkáját.  
 
Mivel a társaság többségi (51,4%) részvényese a Komlói Fűtőerőmű Zrt., a tulajdonosi 
jogokat az erőmű igazgatóságának elnöke, Mayerhoff Attila gyakorolja.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a képviselő-testület kérje fel a tulajdonosi joggyakorlót, 
hogy KVG Zrt. közgyűlésén indítványozza a társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága 
változatlan személyi összetételben 2016. január 1. és – más önkormányzati érdekeltségű 
gazdasági társaságokhoz hasonlóan – 2019. december 31. napja közötti időtartamra történő 
ismételt megválasztását. A társaság alapszabálya szerint az igazgatóság tagjait 5 évre 
választja, ezért javaslom, hogy a tulajdonosi joggyakorló szükség esetén kezdeményezze az 
alapszabály módosítását is. Javaslom, hogy az igazgatóság továbbra is tiszteletdíj 
megállapítása nélkül, a felügyelőbizottság pedig bruttó 48.500,- Ft/hó/tag és bruttó 60.000,- 
Ft/hó/elnök tiszteletdíj mellett kerüljön megválasztásra.  
 
A Képviselő-testület a 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 érintettek zárt ülés tartására 
vonatkozó írásos kérelmet a testületi anyag kiküldéséig nem terjesztettek elő. 
 
Az előterjesztést a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények figyelembevételével a 
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni! 
 
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 és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 



 
1. A képviselő-testület egyetért a Komlói Városgazdálkodási Zrt. igazgatósága és 

felügyelőbizottsága változatlan személyi összetételben 2016. január 1. és 2019. 
december 31. napja közötti időtartamra történő ismételt megválasztásával, továbbá 
azzal, hogy az igazgatóság továbbra is tiszteletdíj megállapítása nélkül, a 
felügyelőbizottság pedig bruttó 48.500,- Ft/hó/tag és bruttó 60.000,- Ft/hó/elnök 
tiszteletdíj mellett lássa el a feladatát. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy 

tulajdonosi joggyakorlói jogkörében kezdeményezze a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 
vezető tisztségviselőinek e határozatban foglaltak szerinti újraválasztását.  Felkéri 
továbbá a tulajdonosi joggyakorlót, hogy a vezető tisztségviselők megválasztása miatt 
esetleg szükséges alapszabály-módosítást is kezdeményezze. 

 
Határid ő: 2016. január 1. 
Felelős:  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 
Komló, 2015. december 1. 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 


