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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében Mayerhoff Attila a mellékelt kérelemmel kereste 
meg önkormányzatunkat, mint a Zrt. 100 %-os tulajdonosát. 
A kérelem szerint egyfelől 200 MFt összegű folyószámla-hitelt kíván felvenni 2017. január 1. 
napjától a 2016. december 31-én lejáró jelenleg fennálló ugyanilyen összegű és kondíciójú 
hitele pótlására. 
Mivel a Zrt. alapító okirata szerint a 20 MFt feletti hitelfelvétel alapítói döntést igényel, így a 
mellékelt indikatív ajánlat, hitelszerződés-tervezet és tulajdonosi kötelezettségvállalásról 
szóló szerződés-tervezetek megismerését követően, döntenünk kell a hitelfelvételekről, illetve 
a tulajdonosi kötelezettségvállalásról. 
A hitel felvétele kapcsán annak jellegére való tekintettel nem szükséges a kormányzati 
engedély beszerzése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt ajánlat és szerződés-tervezetek 
ismeretében az előterjesztést tárgyalja meg és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével hagyja jóvá alapítóként a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi 
éven belüli hitelfelvételét és hatalmazzon fel a tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló 
szerződés aláírására. 
 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi éven belüli 
hitelfelvételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1, A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a Fűtőerőmű Zrt. 200 MFt összegű 

folyószámla-hitel felvételét 2017 január 1-jei folyósítási és 2017. december 31-i 
véglejárat mellett a mellékelt, OTP Bank Nyrt. által kiadott indikatív ajánlat és 
folyószámla-hitel szerződés tervezet szerinti feltételekkel. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel kapcsán az 

előterjesztéshez mellékelt tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló szerződést aláírja.  
Egyúttal felkéri arra, hogy az alapítói döntést a Komlói Fűtőerőmű Zrt. illetékes 
döntési fórumain képviselje.  

 
3. A képviselő-testület felkéri Mayerhoff Attila vezérigazgatót, hogy a hitelfelvétel 

érdekében teljes körűen járjon el ezzel biztosítva a Fűtőerőmű Zrt. zavartalan 
működéséhez szükséges likvid forrást.  

 
Határid ő: értelem szerint, illetve azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
Komló, 2016. december 8. 
 
 
           Polics József 
           polgármester 
























































