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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. május 25. napján tartotta összevont alapítói, igazgatósági és 
felügyelőbizottsági ülését, melyen tárgyalta és elfogadta a társaság 2015. évi beszámolóját, annak 
kiegészítő mellékletét, az üzleti jelentést, a könyvvizsgálói jelentést, valamint a társaság 
igazgatósági elnökének 2015. évre vonatkozó prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló 
beszámolóját és a 2016. évi prémiumfeladatok kitűzését. 
 
Az összevont ülés jegyzőkönyvének kivonatát az előterjesztés 1. számú melléklete, a Zrt. 2015. 
évi beszámolóját, annak mellékleteit, az üzleti jelentést és a könyvvizsgálói jelentést az 
előterjesztés 2-4 sz. mellékletei, míg a 2015-2016. évi prémiumfeladatokra vonatkozó 
dokumentumokat az előterjesztés 5-6. sz. mellékletei tartalmazzák. Az előterjesztés mellékletei 
terjedelmi okok miatt elektronikusan kerülnek megküldésre. Az összevont ülés eredeti 
dokumentációja hivatali időben megtekinthető a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 228. 
irodájában.  
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a 2015-es gazdasági évet 2.588.627 eFt egyező mérleg főösszeggel és 
31.237 eFt adózás előtti eredménnyel zárta. A Zrt. üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye -
21.493 eFt. A társaság 2015. évi beszámolóját az igazgatóság a 3/2016.(V.25.) sz. határozatával, a 
felügyelőbizottság 2/2016.(V.25.) sz. határozatával 28.172 eFt mérleg szerinti eredménnyel 
egyhangúlag elfogadta.  Az igazgatóság elnökének előterjesztése alapján az alapító, az 
igazgatóság és a felügyelőbizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 28.172 eFt mérleg szerinti 
eredményt eredménytartalékba helyezi. Az összevont ülésen meghozott 4/2016. (V.25.) számú 
alapítói határozat érvényességéhez Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 
 
Mayerhoff Attila a Zrt. igazgatóságának elnöke elkészítette a 2015. évi prémiumfeladatainak 
teljesítéséről szóló beszámolóját. A teljesített prémium feladatok részletezését az 5. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
Elnök úr beszámolója szerint a négy pontból álló tervből egy pont nem valósult meg:   
1) A 2015-ben jelentősen megváltozó földgázpiaci szabályozásának alapján a társaság új 

földgázbeszerzési stratégiájának kidolgozása. (prémium keret 40%-a) 
2015. év folyamán számos jogszabályi változás lépett életbe a magyarországi gázpiacon. Ezen 
változásokat jól kihasználva 1.9 millió megtakarítás realizálódott.  

2) A társaság rövid lejáratú hitelszerződéseinek kitárgyalása.(prémium keret 25%-a) 
3) Az OTP Bank Nyrt.-vel szemben fennálló gázmotoros beruházási hitelek 

átstrukturálására vonatkozó javaslat elkészítése, tárgyalások lefolytatása a 
finanszírozóval. (prémium keret 25%-a) A feladat nem teljesült. A prémiumkeret 25 %-os 
kifizetése nem javasolt. 

4) A társaságra vonatkozó új üzletszabályzat kidolgozása és jóváhagyásra történő 
benyújtása. (prémium keret 10%-a) 

 
Az összkeretből a tényleges teljesítés aránya 75%., azonban a beszámolóban a társaság 
bérgazdálkodási keretére való tekintettel az Zrt. igazgatóságának elnöke az éves prémium 60%-os 
mértékű kifizetésére tett javaslatot. Az alapító nevében a 2015. évre kiírt prémiumfeladatok 75 %-
os teljesítését elfogadtam és a 3/2016. (V.25.) sz. alapítói határozatban az igazgatóság elnökének a 
2015. évre kifizethető prémiumát a teljes prémium keret 60%-ának megfelelő összegben 
határoztam meg. Az összevont ülésen meghozott alapítói határozataim érvényességéhez Tisztelt 
Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.  
 
Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igazgatósági elnök, Mayerhoff Attila 
munkaszerződésének III.2. pontja szerint prémiumfeladat meghatározására a munkáltatói jogkör 



 

gyakorlója jogosult. Ez alapján, ha a prémium feladatot a munkavállaló részére nem tűzi ki, a 
megelőző évi prémiumnak megfelelő összeg, prémium címén a munkavállalót a tárgyévben is 
megilleti. Az igazgatósági elnök úrral folytatott egyeztetés alapján a 2016. évi 
prémiumfeladatokra vonatkozó javaslat az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi. 
 
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el a társaság 2015. évi 
beszámolóját, annak mellékleteit, az üzleti és a könyvvizsgálói jelentést, fogadja el elnök úr 2015. 
évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját és engedélyezze az éves 
prémiumkeret 60%-ának megfelelő prémium kifizetését, továbbá fogadja el a 2016. évre 
vonatkozó prémiumfeladat kiírását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel kapcsolatos 
előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat elfogadásától. 
 
Az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési 
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 pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról, a vezető 2015-2016. évi prémiumfeladatairól szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A képviselő-testület, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak 

gyakorlója elfogadja a társaság 2015. évi beszámolóját, annak mellékleteit, az üzleti és a 
könyvvizsgálói jelentést. A képviselő-testület a 2015. évi beszámoló jelentésben foglalt 
adatokat az alábbiak szerint fogadja el: 
- a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva, 
- az eszközök és források 2.588.627 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel, és 
- 28 172 eFt mérleg szerinti eredménnyel. 
 
A képviselő-testület az igazgatóság elnöke előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a 28 172 
eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.  

 
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 3/2016. (V. 25.) számú 
igazgatósági és 2/2016. (V. 25.) számú felügyelőbizottsági határozatait. A képviselő-testület 
egyetértőleg jóváhagyja a 4/2016. (V.25.) számú alapítói határozatot.  

 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2016. évi eredményéről legkésőbb 2017. 
június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 
 
Határid ő: 2017. június 30. 
Felelős:  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  
 

 
2. A képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2015. évi 

prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök 
részére kiírt 2015. évi prémiumfeladatok közül az OTP Bank Nyrt.-vel szemben fennálló 
gázmotoros beruházási hitelek átstrukturálására vonatkozó javaslat elkészítése, tárgyalások 



 

lefolytatása a finanszírozóval kapcsolatos prémium feladat teljesítése nem valósult meg. A 
feladatok ténylegesen 75%-ban teljesültek, a társaság bérgazdálkodására tekintettel azonban 
a képviselő-testület a társaság igazgatóságának elnöke 2015. évre kifizethető prémiumát a 
teljes prémium keret 60%-ának megfelelő összegben határozza meg.  
 
A képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 4/2016. (V.25.) számú alapítói határozatot. 
 
 

3. A Képviselő-testület 2016. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére 
az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki: 

 
1. a.) a Bem J. u. - Kossuth Lajos u. összekötő primer távfűtési vezeték cseréjéhez 

szükséges beruházás előkészítési feladatai (prémium keret 10%-a)   
b.) a Bem J. u. - Kossuth Lajos u. összekötő primer távfűtési vezeték cseréjéhez 
szükséges beruházási forrás rendelkezésre állása esetén a beruházás megvalósítása 
(prémium keret: 40%-a). 

 
2. A pályázati forrásból megvalósítható – a fejlesztési koncepcióhoz igazodó – 

beruházások előkészítése (prémium keret 15%-a). 
 
3. A földgázpiacon megjelenő árcsökkenés alapján a 2016. IV. negyedévre tervezett 

üzemmenet átalakíthatóságára vonatkozó javaslattétel készítése, pozitív eredmény 
esetén a módosított üzemmenet megvalósítása (prémium keret 10%). 

 
4. Az OTP Bank Nyrt.-nél fennálló gázmotoros beruházási hitelek átstrukturálása 

(prémium keret 10%).    
 
5. Intézményi fogyasztóval szembeni kintlévőség kezelése (prémium keret: 10%-a). 
 
6. Az Erste Bank Nyrt.-nél fennálló biomassza beruházási hitel esetleges devizanem 

váltására vonatkozó javaslattétel elkészítése, pozitív eredmény esetén a devizanem 
váltás megvalósítása (prémiumkeret 5%-a). 

 
Felhatalmazza a polgármestert a prémiumfeladatok kitűzéséről szóló alapítói határozat 
kibocsátására. 
 
Felkéri az igazgatósági elnök urat, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről a 2016. 
évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
 
Határid ő:  azonnal, 2017. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 
 

 
Komló, 2016. június 16.  
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 






















































































































































