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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (KVG Zrt.) 2017. április 4. napján közgyűlést 
tartott, melyen tárgyalta és - a felügyelő bizottság, valamint az igazgatóság javaslatára - 
elfogadta a társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint az annak mellékletét 
képező üzleti jelentést.  A közgyűlésen a KVG Zrt. többségi tulajdonosát, a Komlói Fűtőerőmű 
Zrt.-t képviseltem. 
  
A közgyűlés jegyzőkönyvét az előterjesztés 1. sz. melléklete, a 2016. évi beszámolót és 
mellékletét a 2-3. sz. mellékletek tartalmazzák.  Az előterjesztés mellékletei terjedelmi okok 
miatt elektronikus formában kerülnek megküldésre. Az előterjesztés dokumentációja 
megtekinthető a hivatal 228. irodájában. 
 
A társaság 2016. évi gazdálkodása során -158.163 eFt adózott eredményt ért el, amelyet a 
közgyűlés 1/2017. (04.04.) határozata alapján eredménytartalékba helyezett.  
 
A 2016. évben történt fontosabb eseményeket, változásokat az üzleti jelentés tartalmazza. Ezek 
közül az alábbiakat emeljük ki: 
 

- 2016. április 1. napjától az NHKV (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a hulladékszállítási díj 
jogosultja. 

- Ugyancsak az NHKV utalja a szolgáltatási díjat a KVG Zrt. számára. 
- Az elkülönítetten gyűjtött hulladék tulajdonosa 2016. július 1-jétől az NHKV. 
- A KVG Zrt. alvállalkozói tevékenysége kibővült a zöld- és elkülönítetten gyűjtött 

hulladékkal. 
 
Az üzleti jelentés beszámol továbbá a céggel szemben folyamatban lévő perekről, melyek közül 
egynek meghatározó jelentősége van a cég további működésére: a MEKH ellen a KVG Zrt. 
közigazgatási határozat felülvizsgálata érdekében indított pert, melynek előzményei a T. 
Képviselő-testület számára ismertek.  
 
A perben 2017. június 13-án jogerős ítélet született, melynek írásba foglalt példányával még 
nem rendelkezünk. Az ítéletben a MEKH közszolgáltatás díj visszafizetésére kötelező 
határozatának hatályon kívül helyezésére irányuló keresetünk elutasításra került. Ez azt jelenti, 
hogy – tekintettel a MEKH azon határozatára, mely a jogszerűtlenül megállapított 
közszolgáltatási díjak visszafizetésére vonatkozó határidőt a jogerős ítélettől számított 180 
napban állapítja meg – 2017. december 13. napjáig a KVG Zrt.-nek teljesítenie kell 
visszafizetési kötelezettségét. 
 
A fentiekkel részben összefüggő további változás, mely úgyszintén ismert a T. Képviselő-
testület előtt, hogy a KVG Zrt.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
2017. június 30-i hatállyal megszüntetésre került, és önkormányzatunk a DÉL-KOM Nonprofit 
Kft.-vel tervezi a közszolgáltatási szerződés megkötését. A tárgyalások a DÉL-KOM Np. Kft.-
vel folyamatban vannak, a megkötendő szerződés külön előterjesztés tárgyát képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel 
kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról. 
 



 

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 és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület mint a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részvényeit 51,54%-ban 

tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli tulajdonosi jogait gyakorló testület 
jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2017. április 4. napján tartott közgyűléséről, a 
2016. évi beszámolóról és annak mellékleteiről szóló tájékoztatást. 

 
2. A képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1/2017. (04. 04.) számú határozatát és 

jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében 
leadott közgyűlési szavazatát. 

 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2017. évi eredményéről legkésőbb 2018. június 
30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 

Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős:  Folkner Károly cégvezető 

 
 
 
Komló, 2017. június 21.       

 
 
 
Polics József 

         polgármester  


























































































































