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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (KVG Zrt.) 2020. május 27. napján közgyűlést 
tartott, melyen tárgyalta és a felügyelőbizottság, valamint az igazgatóság javaslatára elfogadta 
a társaság 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.  
 
A közgyűlés jegyzőkönyvét az előterjesztés 1. sz. melléklete, a 2019. évi beszámolót a 2. sz., a 
kiegészítő mellékletet a 3. sz., az üzleti jelentést a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az előterjesztés 
mellékletei terjedelmi okok miatt elektronikus formában kerülnek megküldésre, eredetben 
megtekinthetők a hivatal 228. irodájában. 
 
A társaság közgyűlése az 1/2020. (05.27.) sz. határozatával a Komlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolóját elfogadta. A beszámoló szerint a mérlegfőösszeg egyező 
eszköz- és forrás végösszeggel 286.771 e Ft, míg az adózott eredmény -213 e Ft, melyet a 
társaság eredménytartalékba helyez. 
 
Felhívom a figyelmet arra, hogy a cég helyzetét negatívan befolyásolhatja, hogy a RE-KOM 
Np. Kft. felszámolását kezdeményezte hitelezője, az OTP Bank Nyrt.. Amennyiben 
felszámolóbiztos kijelölésére kerül sor, úgy várható a korábbi társulási döntésekkel elhalasztott 
díjak kiszámlázása a szolgáltatók, köztük a KVG Zrt. mint korábbi szolgáltató részére. Ez 100 
millió forintot jóval meghaladó fizetési kötelezettséget keletkeztethet, melynek kockázatait a 
cég könyveiben elhatárolással és céltartalék-képzéssel igyekszik csökkenteni, illetve jelentős 
számlapénzállományt különített el ennek a kötelezettségnek a részbeni teljesítésére. 
Amennyiben további információk állnak rendelkezésünkre, úgy arról soron kívül tájékoztatjuk 
a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével tárgyalja meg a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolómat, és azt elfogadni szíveskedjen! 
 
 
 
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 Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület mint a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részvényeit 60,63 

%-ban tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli tulajdonosának tulajdonosi jogait 
gyakorló testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2020. május 27. napján tartott 
közgyűléséről, a 2019. évi beszámolóról és annak mellékleteiről szóló tájékoztatást. 

 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1-4/2020. (05. 27.) számú határozatait 

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

 
3. A Képviselő-testület Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2020. évi 

gazdálkodásról legkésőbb 2021. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 



 

Határid ő: 2021. június 30. 
Felelős:  Mayerhoff Attila cégvezető 

 
 
Komló, 2020. szeptember 15.      

Polics József 
         polgármester  








































































































