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

2022. december 14-én 
tartandó ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, 

igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a 
polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása 

 

Iktatószám: 12242/2022 Melléklet: 6 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Pap-Györkös Adrienn jogi ügyintéző 
   
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SzMSz. 1. melléklet 3.3.10. alpont 

  
  
  
 

       

 

 

 

 

 

Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök   Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
        7300 Komló, Bem J. u. 24. 
 
 
Határozatot kapják: 
Ld.: meghívottak 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2022. december 5. napján összevont Alapítói, Igazgatósági és 
Felügyelőbizottsági ülést, amelyen az alábbi napirendeket tárgyalta: 

1. A társaság megfelelési- és belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, 
2. 2022. III. negyedév beszámoló, 2022. IV. negyedév prognózis, 
3. Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése pályázat, 
4. A 2022. 10. 18.-i ülésen hozott 14/2022. (X.18.) sz. igazgatósági határozat módosítása, 
5. Egyebek. 

 
Az összevont ülésen az 1. napirenden az alapító, Komló Város Önkormányzat képviseletében 
vettem részt és szavaztam, a további napirendek alkalmával alapítói határozat nem született, 
csak igazgatósági és felügyelőbizottsági döntéshozatal történt, ezért e napirendek 
előterjesztéseit kizárólag a Zrt. működésével kapcsolatos általános tájékoztatás céljával 
csatoltam jelen előterjesztéshez. 
 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 
23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) hatálya a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 
alapján kiterjed a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-re is. A Taktv. 7/J. § (1) bekezdés szerint azon 
köztulajdonban álló gazdasági társaság, amelynek a tárgyévet megelőző két üzleti évben az éves 
beszámolója alapján három mutatóérték közül legalább kettő meghaladja az előírt értékeket,  
belső kontrollrendszert működtet.  A Komlói Fűtőerőmű Zrt. beszámolóinak számadatait 
tekintve – a hivatkozott jogszabályok alapján – szükséges kialakítani és működtetni a 
társaságnak megfelelési- és belső kontrollrendszerét. 
Figyelemmel arra, hogy a Zrt. alaptevékenysége jól körülhatárolható, nem szerteágazó, a 
működési struktúra, szervezeti felépítés követhető, a Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint 
a megfelelési tevékenység elvégzésére – megbízási jogviszony keretében - egy fő megfelelési 
tanácsadó kijelölésére tett javaslatot a Zrt. vezetősége. Azonos okból kifolyólag javasolta a 
vezetőség a felügyelőbizottságnak is előzetes jóváhagyásra, hogy a belső ellenőrzést külső 
szolgáltató közreműködésével biztosítsák.  
A Zrt. megfelelési rendszerének kialakítására és működtetésére a megfelelő referenciákkal 
rendelkező ETK Szolgáltató Zrt.-től kért árajánlatot, melyet az ülés vonatkozó előterjesztéséhez 
mellékletként csatolt és elfogadásra javasolt az igazgatóság elnöke. A rendszer bevezetésére 
2023. január 1. napjától kerülne sor.  
 
Az összevont ülés 2. napirendje a 2022. III. negyedév beszámolóját, 2022. IV. negyedév 
prognózisát ismertette.  
A 3. napirend tárgya egy megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és 
fejlesztése pályázat volt, mellyel összefüggésben ugyan nem volt szükség alapítói 
döntéshozatalra, azonban a pályázati forrás magas értékére tekintettel fontosnak tartom 
kiemelni ezt a napirendet. A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 
(NFKKÜ) „Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése” című, 
2022/MA/Távhő/01 pályázati azonosítójú pályázati kiírást tett közzé. A Reál-Energo Kft. 2022. 
október 20-án megküldött előzetes pályázhatósági vizsgálata alapján a magasabb pályázati 
pontszámot elérő beruházás részletes kidolgozása látszott célszerűnek, mely a körtvélyesi 
városrészt ellátó vezeték és 4 db tömbhőközpont szétválasztására vonatkozott. A Zrt. 2022. 
október 25-én ajánlatkérést küldött a Reál-Energo Kft. részére a fent nevezett beruházás 
részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére vonatkozóan. Az ajánlat elfogadását 



követően a megvalósíthatósági tanulmány a kapcsolódó dokumentumokkal elkészült, és a 
pályázat sikeresen feltöltésre került 2022. november 21-én, melynek a befogadására vonatkozó 
tájékoztató levél is megérkezett 2022. november 23-án.  
A megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamán a Reál-Energo Kft.-vel folytatott 
egyeztetések eredményeként a beruházási költséget 918.288.808,- Ft-ban határozták meg, 
tekintettel arra, hogy a kivitelezés várható megvalósításakor a 2022-es árszinten becsült korábbi 
költségeket indexálni szükséges. A pályázat lehetővé teszi egyéb költségek (közbeszerzés 
költségei, saját menedzsment költségek stb.) elszámolását is, amellyel együtt a teljes 
projektköltség 1.022.196.866,- Ft-ra módosult. A Zrt. Igazgatósága a Reál-Energo Kft. 
ajánlatát, valamint a pályázat benyújtását jóváhagyta. 
 
A 2022. december 5. napján megtartott összevont ülés – alapítói döntéssel érintett - 1. 
napirendjének jegyzőkönyv kivonatát Mayerhoff Attila igazgatósági elnök előzetesen 
megküldte részemre, míg az ülés végleges jegyzőkönyve pótlólag kerül kiküldésre. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. napirenddel kapcsolatos döntéshozatal során 
az alapító képviseletében leadott igenlő szavazatomat utólagosan hagyja jóvá! 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. vezetősége további két korábban megtartott összevont ülés 
jegyzőkönyvét küldte meg utólagosan részemre. A 2022. október 10. és 18. napján megtartott 
összevont ülések alkalmával az alapítót érintő döntések tárgyában már korábban megszülettek 
a képviselő-testületi határozatok (távhőszolgáltatás díjváltozása, folyószámlahitel felvétele), 
ezért ezeket kizárólag tájékoztató jelleggel csatolom.   
 
A 2022. december 5. napján megtartott összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági 
ülés 1. napirendjének jegyzőkönyv kivonata jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, míg 
az összevont ülés előterjesztései a 2-4. sz. mellékleteit képezik. Az ülés végleges jegyzőkönyve 
a korábban jelzetteknek megfelelően pótlólag kerül kiküldésre.  
Tájékoztatás jellegével 5. sz. mellékletként csatoltam a 2022. október 10. napján megtartott 
Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét, és 6. sz. mellékletként csatoltam a 
2022. október 18. napján megtartott összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági 
ülés jegyzőkönyvét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy - az illetékes bizottsági vélemény figyelembevétele 
mellett - tárgyalja meg „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és 
felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása” tárgyú 
előterjesztést és határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
 
Határozat-tervezet 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott 
szavazatok jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Komló Város Önkormányzat, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényese 
megismerte a 2022. december 5. napján megtartott összevont Alapítói, Igazgatósági és 
Felügyelőbizottsági ülés napirendjeit és utólagosan jóváhagyja az 5/2022. (XII.05.) 
számú alapítói határozat vonatkozásában a polgármester – alapító képviseletében – 
leadott szavazatát.  



 
2. Képviselő-testület felkéri a Zrt. ügyvezetését, hogy a Nemzetközi Fejlesztési és 

Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFKKÜ) „Megújuló energián alapuló távfűtési 
rendszer korszerűsítése és fejlesztése” című, 2022/MA/Távhő/01 pályázati azonosítójú 
pályázati kiírásra benyújtott pályázat alakulásáról adjon a jövőben tájékoztatást a 
Képviselő-testület részére. 
 

3. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a 2022. október 10. napján megtartott 
Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésről, valamint a 2022. október 18. napján 
megtartott összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésről kapott 
tájékoztatást. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges alapítói határozatok 

aláírására és kibocsátására. 
 

 Határidő:  Azonnal 
 Felelős:   Polics József polgármester 
                         Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
Komló, 2022. december 8.            
 
 

           Polics József 
         polgármester 
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Komlói Fűtőerőmű Zrt.

JEGYZŐKÖNYV- KIVONAT

.amely, készült a Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (L]g: 02-10-0603l5:
széklrely: 7300 Kornló. Bem u. 24.)lgazgatóság elnöke által összehívott.2022. decemher 05-én 10:00
Órakor a Komlói F'űtiíerőrrrű 7,rt.ll. enreleti kisterrnében (7300 Komló, Bern J.u.24.) rnegtartásra keri.iIt
összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági üléséről.

Jelen vannak:

polics József Kornló Város Órrkomlányzat ( l00%) - tula.idonosi képviselő,
polgárnrester

Komlói Fíitőerőnríi Zrt. - Igazgatóság Elnöke
Konrlói Fűtőerőrníi Zrt. - lgazgatósági tag

Mal,erhofl' Attila
Ferenczy farnás

dr. Pál Gabriella
Gerencsér Ágnes
Itnre Ferenc

Komlói Fírtóerórnű Zft. - Feliig1.,elóbizottság Elnöke
Komlói Fűtőerőmíi Zrt. - Feltigyelőbizottsági tag
Kornlói Fűtőerőmű Zrí. - FeIiigyelőbizottsági tag

Maverhoff Attila köszönti a nlegielenteket. Megállapítja. hogv az AIapító és a Feliigvelőbizottstig
részéről a tagok teljes létszárnban .ielerr vannak. az lgazgatősá,e részéról .lógl Zoltárr úr az iilésen nent
jelent meg. A jelell|évők egyhangúlag nlegszayaz,zák Mayerhoff Attilát levezető elnökrrek és Szatlnári-
Noviczki Ildikót jegyzókönyvvezetőnek. A levezető elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait, amelyben
az alábbi változtatásokat j avaso lj a:

. íÚ napirendi pontként kerüljön í'elvételére A 2022,10.18-i ülésen hozott l412022. (X.l8.) sz.
igazgatósági határozat nródosítása

o A ,l. sz. napirencli pont keri.iliön levételre.
A.jelenlévók a napirendi pontokat és a nródosításra vonatkozó_javaslatot egyhangúllag megszavaz,ták.
Az tilés meghívottiai * az új napirendi pontra vonatkozó.iavaslat kivételéveI - a napirendi pontokhoz
készített írásos el őterj esztéseket e lőre megkapták.

Napirendi pontok:

A társaság meglelelési- és belsii kclntrollrendszerének kialakítása és rnűktjdtetése
2()22. lll. negyedév beszámoló. 2022.1V , negyedév prognózis
Megúrjuló energián alapuló távfűtési rendszer korszeríisítése és í-e.ilesztése pályázat
A2022.10,18.-i ülésen hozott 1412022. (X.l8.) sz.igazgatősági határozat rrródosítása
Egyebek

1. NAplRENDI poNT: A TÁRSAsÁG NlECFELELES|- Es BELSó KoNTRoLLRENDszERÉNEK
KlALA KiTÁsA t']S MŰKÖDTETÉSE

MayerhoffAttila:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső korrtrollrerrdszereről szőlő 339l20l9. (XIl.23.)
Kormánvrendelet hatálya kiterjed társaságunkra is, melyet alátárlasztanak a társaság 2020 és 202l ér,i
nérlegfőösszeg és az éves árbevétel mutatói is. I] rerrdelet ételmében belsó kontrollrendszert kell
nríiködtetni. ehlrez két szervezeti egységet kell létrehozni. tigy rnegf'elelést tárnogató szervezeti és egy

1.

2.
J.
4.
5.

2



korrrltii F úitőerőrrrűr zrt.

belső ellenóri egységet. A belső kontrollrendszer kialakításához stratégiát. szabálvzatokat.
folyarnatokat. eliárásrendet, teljesítmén)/mérésirendszert kellkialakítani. A társaság nríiködése lelretőr,é

teszi az egy személy megfelelési tanácsadó kijelölését. rrem sziikséges egy kiilön szervezet létrehozása.
A nregfelelésért lelelős évente legalább egyszef jelentést készít az első szárrrú vezető és a
f'elügyelőbizottság részére. A rnegí-elelősségi tanácsadó személye egy-két év eltelte Lrtán belső
szernéllyel kiválthatci lesz terveink szerint. de a renclszer kialakításához sziikséges ktilsó tanácsadó
bevonása.

A belső ellenóri feladatok ellátr{sát rnindenképpen ki,ilső megbízoftnak kell ellátni. A belső ellenőrzést
végző személynek rneg kell feleInie a jogszabálybarr előírt feltételeknek.
A belsö ellenőri tevékenység a felügyelóbizottság előzetes jóváhagyásával külsó szolgáltató
bevonásával is biztosítható. ETK SzolgáItató Zrt-től kértünk be ajánlatot a rendszer kialakítása és

ellátása vonatkozásában. Bevezetésére 2023. január l-"iétől kerülne sor.

Berbás Hajnalka: A belső ktlntrollrendszer kialakítzisa tiibbek között azért senl halasztható tclvább.

rrrert vélhetően a f§lesztési célú pályázatok benyújtásának egyik feltétele lelret a jövóben. Az Állami
Számvevőszéki ellenőrzés is felhívta a figyelmünket a megfelelési- és belső kontrollrendszer
kialakítására.

Mayerhoff Attila; több hozzászólás ttem lévén a társaság szervei az alábbi lratározatokat hozták meg.

3/2002.(XII.05.) Felügvelőbizottsáei határozat
A felügyelőtrizottság egyhangulag jóváhagyja, hogy a 339120I9.(XII.23.) Kormányrendelet
szerinti belső ellenőruési tevékenység küIső szolgáltatő bevonásával kerüljön biztosításra.

FeIkéri az Alapítót, lrogy hozza meg döntését a rnegfelelési tevékerrység elvégzése vonatkozásában.
5i2022.(XIl.05.) Alapítói határozat

Az Alapító jóváhagyja, hogy a 339l20l9.(XII.23.) Kormányrendelet szerinti megfelelési tanácsadó
szervezet egy személy megfelelési tanácsadóból áll.ion.

Felkéri azlgazgaíőságot. lrogy hozza nreg döntését a belső ellenőri feladatok és a nregfelelési rendszer
kialakítását i l letóen.

l612002.(X[.05.) Ieazeatósáei határozat
Az igazgatőság egyhangulag jóváhagyja az BTK Szolgáltatő Zrt. ajánlatát a társaság megfelelési
rentlszerének kialakítására és működtetésére ill. a belső ellenőrzési feladatok külső szolgáltatóval
történő ellátására vonatkozóan.

K, m. f.

Ma,l,erhoíT Artila
levezető elnök
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Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

 

 

A társaság megfelelési- és belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. 

(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: kr.) hatálya a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: taktv) 

alapján kiterjed társaságunkra is. A taktv. 7/J.§ (1) bekezdése szerint azon köztulajdonban álló 

gazdasági társaság, amelynek a tárgyévet megelőző két üzleti évben az éves beszámolója 

alapján a következő három mutatóérték közül legalább kettő meghaladja az előírt értékeket 

belső kontrollrendszert működtet. Az előírt és a társaságunkra vonatkozó (2020, 2021. évi) 

mutatóértékek az alábbiak: 

 

 
A kr. szerint a társaság első számú vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a társaság 

működésében érvényesülő: 

• kontrollkörnyezet, 

• integrált kockázatkezelési rendszer, 

• kontrolltevékenységek, 

• információs és kommunikációs rendszer, 

• nyomon követési rendszer, 

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. 

A belső kontrollrendszer kialakításához stratégiát, szabályzatokat, folyamatokat, eljárásrendet, 

teljesítménymérési rendszert kell kialakítani, amely biztosítja a fent felsorolt rendszerelemek 

működtetését. 

A belső kontrollrendszer kiépítéséhez két szervezeti egységet kell létrehozni: 

• megfelelést támogató szervezeti egység, 

• belső ellenőri egység. 

 

A megfelelési tanácsadó szervezet közvetlenül a társaság első számú vezetőjének van 

alárendelve. Amennyiben gazdasági szervezet természete, mérete és összetétele alapján 

aránytalan terhet jelent a gazdasági társaság részére a szervezet létrehozása, akkor elegendő egy 

személy megfelelési tanácsadót kijelölni, amely tevékenység megbízási jogviszony keretében 

is biztosítható.  

A megfelelési tanácsadónak felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettséggel rendelkező, büntetlen 

előéletű személy jelölhető ki a felügyelőbizottság egyetértésével, aki legalább kétéves szakmai 

gyakorlattal rendelkezik. 

A megfelelésért felelős évente legalább egyszer jelentést készít az első számú vezető és a 

felügyelőbizottság részére, amelyet tájékoztatásként a társaság legfőbb szerve részére meg kell 

küldeni. 
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Tárgy: 2022. III. negyedév beszámoló, 2022. IV. negyedév prognózis 

 

Ülés időpontja: 2022. december 5.  
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2022. III. negyedév beszámoló, 2022. IV. negyedév prognózis 

Termelési adatok 

 

2022. III. negyedévében a hőenergia termelés és értékesítés a tervezettnek megfelelően alakult. 

Jelentősen nőtt az értékesített villamos energia mennyisége, ami 85%-kal haladta meg a 

tervezett értéket. Szeptember hónapban közel kétszeresét értékesítettük a tervezettnek. A 

felhasznált gázmennyiség 22,7%-kal nőtt. A 2021/2022-es gázévben 49,7 millió kWh földgázt 

használtunk fel, amivel 98,5%-ban használtuk ki a rendelkezésre álló mennyiséget.  A vásárolt 

villamos energia Bem utcai telephelyen elmaradt a tervhez képest a gázmotorok üzeme miatt. 

A szeptemberi indulás miatt csekély mennyiségű biomassza felhasználás volt.  
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Gazdálkodási adatok 

 

Rendszerszintű szolgáltatás eredménye 

A rendszerszintű szolgáltatás keretében 2681 MWh villamos energiát értékesítettünk. A teljes 

bevétel (villamos energia értékesítés+RÁD) 483,8 millió Ft-ot tett ki. A Sinergy 

Energiakereskedő Kft.-vel szerződésmódosításra került sor, amelynek értelmében az alábbi 

változások kerültek átvezetésre: 

• a garantált eredmény értéke 2022. július 1-től az év végéig 19 167 000 Ft-ra változott, 

• módosítottuk az utolsó negyedévre vonatkozó elismert földgáz, és hőárakat igazodva a 

biomassza alapú termeléshez, 

• a 2022. IV. negyedév hónapjaira vonatkozó 4124 kWh/h földgázkapacitás-lekötés 

költségét átvállalják (5,9 millió Ft).  

A magas piaci villamos energia ár miatt a tényleges eredmény jelentősen meghaladta a garantált 

eredményt, így ebben az időszakban 328 millió Ft sikerdíjat fizettünk.   

 

Fentiek eredményeként a 2022. III. negyedévi villamosenergia termelés eredményjavító hatása 

106,1 millió Ft volt. 



Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

 

 

 

Hőértékesítés árbevétele 

A tervezettnek megfelelően alakult.  

Villamosenergia árbevétel 

A III. negyedévi villamos energia értékesítéshez kapcsolódó árbevétel közel a 2,5-szeresére 

növekedett a tervhez képest. A növekmény mértéke 289,5 millió Ft. 

Egyéb tevékenységek árbevétele 

A tervezettnek megfelelően alakult. 

Egyéb bevételek 

A tervezettnek megfelelően alakult. 

Tüzelőanyag költség 

A tervezettnek megfelelően alakult. 

Tüzelőanyagon kívül anyagköltségek 

5 millió Ft-tal lett alacsonyabb a tervezetthez képest. 

Igénybevett szolgáltatások értéke 

Az igénybevett szolgáltatások értéke 34,5 millió Ft-tal (86%) haladta meg a tervezettet, melyből 

jelentős tétel a gázmotorok karbantartására fordított összeg. 

   
















































