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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzatunk 100 %-os tulajdonában álló Komlói Fűtőerőmű Zrt. az 1. sz. melléklet 
szerinti kérelemmel kereste meg önkormányzatunkat. 
 
A kérelem szerint az OTP Bank Nyrt.-vel, mint finanszírozó bankkal folytatott egyeztetésekkel 
összhangban a még az Erste Bank felé fennálló biomassza kazánhoz kapcsolódó hitel hátralévő 
futamidejére eső az OTP Bank Nyrt. felé fizetendő összegek átütemezését kezdeményezik. 
Az átütemezéssel jelentősen javul a Zrt. likviditása. Ez lehetővé teszi az előző években forrás 
hiányában elmaradt felújítások elindítását, mely elengedhetetlen feltétele a nagyobb 
üzemzavarok nélküli működésnek.  
 
Az átütemezés számszerű hatását az 1. sz. melléklet 2. táblázata mutatja be. A kérelem 
tartalmazza az OTP Bank Nyrt. által kért fedezet-kiegészítést is. Önkormányzatunk részéről a 
volt dávidföldi iskola – jelenleg tehermentes – épületének ingatlanfedezetként történő 
felajánlására van szükség.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlanfedezet felajánlásán, a 
hitelszerződés melléklet szerinti tartalommal történő módosításán túl döntenie kell az ügylet 
megkötéséhez szükséges kormányzati engedélykérelem benyújtásáról is. Emlékeztetem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény rendelkezései 
szerint a Fűtőerőmű más ügylete kapcsán 2015-ben kettő alkalommal is hozott már ilyen döntést. 
Jelen esetben a felterjesztés szükségességét az indokolja, hogy az ügylet törlesztési időszaka egy 
évvel meghosszabbodik, másrészt az átütemezés következtében az utolsó három évet terhelő 
fizetési kötelezettség megnő.  
Ez a fizetési kötelezettség-növekedés a mellékelt kérelemben foglaltak szerint az 
önkormányzatra nem ró többlet terhet, hiszen az addigra már kifutó Erste Banki hitel révén a Zrt. 
megfelelő forrásokkal rendelkezik a hitel visszafizetésére.  
 
Az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kormányzati engedélykérés felterjesztésének 
feltétele az OTP Bank Nyrt. írásos indikatív ajánlata, mely jelenleg még nem áll rendelkezésre. 
Természetesen az ügylet lebonyolítása érdekében szükséges a Zrt. döntési fórumainak a 
döntéshozatala is a hitelszerződés módosítása és a fedezeti rendszer kiegészítése tekintetében. 
Erre a döntésre várhatóan a pénzügyi és ellenőrzési bizottság ülését megelőzően sor kerül, így a 
bizottságot az ott hozott döntésekről szóban tájékoztatjuk.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a bizottságok 
véleményének, valamint a Zrt. IT-FB együttes ülésen hozott döntések figyelembevételével 
döntsön a hitelszerződés módosításáról és a fedezetek kiegészítéséről, továbbá hagyja jóvá a 
kormányzati engedélykérelem benyújtását. 
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, gazdasági és településfejlesztési, valamint a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottságok javaslatainak, illetve a Komlói Fűtőerőmű Zrt. IT-FB 
együttes ülésén hozott döntések figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. gázmotor-
beruházáshoz kapcsolódó hitelszerződésének módosításáról, a fedezetek kiegészítéséről és a 
kormányzati engedély megkéréséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 



1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében foglalt feltételekkel módosítsa az OTP Bank Nyrt-től korábban a gázmotor-
beruházáshoz kapcsolódóan felvett hitelszerződését. 
 
2. A képviselő-testület a polgármester szóbeli tájékoztatása alapján megismerte a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. együttes IT-FB ülésén e tárgyban született döntéseit, melyeket utólagosan 
jóváhagyott. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítással kapcsolatos alapítói 
határozat kibocsátására.  
 
3. A képviselő-testület a szerződés-módosításhoz kapcsolódóan felajánlja 
ingatlanfedezetként a tulajdonában lévő, tehermentes komlói 2237/2 hrsz-ú „volt Dávidföldi 
Általános Iskola” ingatlanát.  
Felhatalmazza a polgármestert a jelzálogszerződés aláírására.  
 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatának beérkezését követően 
gondoskodjon a szerződésmódosításhoz szükséges kormányzati hozzájárulás megkéréséről.  
 
5. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás lebonyolítása során a fentiek szerinti 
pénzügyi kötelezettség változását nem eredményező bármely kapcsolódó nyilatkozat, szerződés, 
egyéb dokumentum aláírására.  
 
6. Felhatalmazza Mayerhoff Attila igazgatósági elnököt a szerződésmódosítás, illetve az 
ehhez kapcsolódó egyéb szerződések, dokumentumok aláírására.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
Komló, 2016. június 16. 
 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






