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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. február 20-án tartandó ülésére  
 
Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságában 

történő tagváltozás 
 
 

Iktatószám: 1756/2020. Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva vagyonnyilvántartó 
   
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet  
II./C  1. pont 

  
  
  
 
Egyéb megjegyzés:   
 
Meghívott: 
 
Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke  Komlói Fűtőerőmű Zrt.  

7300 Komló, Bem u. 24.  
 

 
 
Határozatot kapják: 
Ld.: meghívott 
 
 
  
 
 
 
  



 2

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Komlói Fűtőerőmű Zrt. vezető 
tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2019. december 31. napján 
lejárt, ezért a képviselő-testület a 181/2019. (XII.18.) sz. határozattal módosított 151/2019. 
(XII.12.) számú „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések” tárgyú határozatában döntött 
a személyi kérdésekről.   
 
A cégváltozások cégbírósági átvezetését követően a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági 
elnöke jelezte, hogy a felügyelőbizottsági tagnak megválasztott Pintér Tibor a Fűtőerőmű Zrt. 
munkavállalója, azonban – tekintettel arra, hogy a cég a munkavállalói küldöttekre vonatkozó 
azon feltételnek, miszerint „a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja” nem tesz eleget – a 
felügyelőbizottság tagjai közé munkavállaló tag nem delegálható. Ezért Pintér Tibor 
felügyelőbizottsági tagságának visszavonására és helyette új tag megbízásának van helye. (A 
korábbi felügyelőbizottságba ugyancsak tévesen került delegálásra munkavállaló tag.) 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a társaság felügyelőbizottsági tagjaként Pintér 
Tibor helyett ……………………..-t válassza meg azonos tiszteletdíj megállapítása mellett 
2024. december 31. napjáig. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a határozati 
javaslat elfogadásáról! 
 
 
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, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságát 
érintő személyi kérdéssel kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület Pintér Tibor komlói lakos felügyelőbizottsági tagot e tisztségéből 
visszahívja, és helyette a mai naptól 2024. december 31-ig …………………..-t bízza 
meg bruttó 48500,-Ft/hó tiszteletdíj mellett. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társaság ügyvezetését 
tájékoztassa, egyúttal felhatalmazza a fenti döntés miatt szükséges alapítói határozat 
kibocsátásra. 

 
3. Felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának 

cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.  
 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke 

 
 
Komló, 2020. február 3. 
 
        Polics József 
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        polgármester 


