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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2021. május 26. napján közgyűlést tartott, melyen 
tárgyalta és a felügyelőbizottság, valamint az igazgatóság javaslatára elfogadta a társaság 2020. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.  
 
A közgyűlés jegyzőkönyvét az előterjesztés 1. sz. melléklete, a 2020. 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 105. irodájában. 
 
A társaság közgyűlése az 1/2021. (05. 26.) sz. határozatával a Komlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. 2020. évi beszámolóját elfogadta. A beszámoló szerint a mérlegfőösszeg egyező 
eszköz- és forrás végösszeggel 284.160 e Ft, míg az adózott eredmény 3.464 e Ft nyereség.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével tárgyalja meg a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-
vel kapcsolatos előterjesztést, 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 Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2020. 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. kizárólagos tulajdonosának tulajdonosi jogait 
gyakorló testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2021. május 26. napján tartott 
közgyűléséről, a 2020. évi beszámolóról és annak mellékleteiről szóló tájékoztatást. 

 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1/2021. (05. 26.) számú határozatát és 

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

 
3. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2021. évi 

gazdálkodásról legkésőbb 2022. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 

Határid ő: 2022. június 30. 
Felelős:  Mayerhoff Attila cégvezető 

 
 
Komló, 2021. szeptember 16.      

Polics József 
         polgármester  


















































































































