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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
145/2020. (VII.16.) sz. határozata 

 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása és az 

igazgatósági elnök 2019-2020. évi prémiumfeladatai 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi 
beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2019-2020. évi prémiumfeladatai című 
előterjesztést. 
 

1. Komló Város Önkormányzat, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényese 
elfogadja a társaság 2019. évi beszámolóját, annak mellékleteit és az üzleti jelentést. A 
2019. évi beszámolóban foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 
- A beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva. 
- Az eszközök és források egyező mérlegfőösszege 2.095.957 ezer Ft; az adózott 

eredmény 2.347 ezer Ft.  
- Az adózott eredmény eredménytartalékba kerül. 

 
Komló Város Önkormányzat egyetértőleg jóváhagyja a 2/2020. (V. 27.) sz. alapítói 
határozatot.  
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2020. évi gazdálkodásáról legkésőbb 
2021. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Mayerhoff Attila 

igazgatósági elnök 2019. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. 
Megállapítja, hogy az elnök részére kiírt 2019. évi prémiumfeladatok 100%-ban 
teljesültek, ezért a társaság igazgatósági elnökének 2019. évre kifizethető prémiumát a 
teljes prémium keret 100%-ának megfelelő összegben határozza meg. 
Komló Város Önkormányzat egyetértőleg jóváhagyja az igazgatósági elnök részére 
kifizethető prémium mértékéről szóló az 1/2020. (V. 27.) számú alapítói határozatot. 

 
3.    A Képviselő-testület 2020. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

részére az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki: 
 

1. Villamos energia értékesítési konstrukciók felmérése, a rendszerszintű 
szolgáltatásban való részvétel lehetőségeinek aktualizálása; a beérkező ajánlatok 
alapján javaslattétel (prémiumkeret: 50%) 
 2. A társaság kiserőművi összevont engedélyének és távhőtermelői működési 
engedélyének meghosszabbítására vonatkozó eljárás lefolytatása a Magyar Energetikai 



és Közmű-szabályozási Hivatal felé; az engedélykérelmekhez szükséges műszaki, 
gazdasági dokumentációk összeállítása és benyújtása (prémiumkeret: 40%) 
3. Az üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység engedélyezésére vonatkozó 
határozatban szereplő nyomkövetési terv aktualizálása (prémiumkeret: 10%) 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a prémiumfeladatok kitűzéséről 

szóló alapítói határozat kibocsátására. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri az igazgatósági elnök urat, hogy a kitűzött 
prémiumfeladatok teljesítéséről a 2020. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 

 
   Határidő:  2021. június 30. 
   Felelős:  Polics József polgármester 
                          Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 

 
K.m.f. 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
 címzetes főjegyző          polgármester 

 
A kiadmány hiteléül: 
 

 


