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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. november 3. napján összevont alapítói, igazgatósági és 
felügyelőbizottsági ülést tartott, melyen Zrt. szervei számos napirendi pontot tárgyaltak (az 
ülésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés és a határozat 1. sz. mellékletét képezi). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslatának figyelembevételével tárgyalja meg, és fogadja el az általam 
mint alapítói képviselő által, az Igazgatóság által, valamint a Felügyelőbizottság által 
meghozott határozatokat. Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy e 
jóváhagyás nem vonatkozik a 7/2021. (XI.03.) sz. Alapítói határozatra, valamint a 
12/2021. (XI.03) sz. Igazgatósági határozatra, mivel az azokban foglalt döntést a testület 
sürgősségére tekintettel a 259/2021. (XI. 24.) sz. határozatával már korábban jóváhagyta 
(a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele). 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta „A Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. 2021. november 3-i ülésén hozott határozatainak jóváhagyása” című előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak 

gyakorlója elfogadja a társaság 2021. november 3. napján tartott, összevont alapítói, 
igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén meghozott határozatokat.  
 

2. Az 1. pontban foglalt jóváhagyás nem vonatkozik a 7/2021. (XI.03.) sz. Alapítói 
határozatra, valamint a 12/2021. (XI.03) sz. Igazgatósági határozatra, tekintettel arra, 
hogy az azokban foglalt döntést a testület a 259/2021. (XI. 24.) sz. határozatával már 
korábban jóváhagyta. 
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