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A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi 
kérdésekkel kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület 2019. december 31. napja és 2024. december 31. napja közötti 
időszakra a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának tagjává választja Mayerhoff 
Attila komlói lakos, Ferenczy Tamás komlói lakos és Jégl Zoltán komlói lakost 
azzal, hogy a tagok számára bruttó 80.000,- Ft/hó, a megválasztandó elnök számára 
bruttó 150.000,-Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg. 

 
2. A Képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének a korábbi 

igazgatósági elnököt, Mayerhoff Attilát javasolja változatlan javadalmazás mellett. 
Felkéri az igazgatósági elnököt, hogy az igazgatóságban az alapító álláspontját 
képviselje. 

 
3. A képviselő-testület 2019. december 31. napja és 2024. december 31. napja közötti 

időszakra a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságának tagjává Imre Ferenc 
komlói lakos, Mátyás János komlói lakos és Pintér Tibor komlói lakost választja 
azzal, hogy a tagok számára bruttó 48500,-Ft/hó tiszteletdíjat, míg a megválasztandó 
elnök számára bruttó 60.000,-Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg. 

 
4. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Folkner Károly cégvezető jogviszonya 

2019. december 31-ével megszűnik. A képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
közgyűlésén kezdeményezze a cégvezetői pozícióra pályázat kiírását olymódon, hogy 
annak tartalma a képviselő-testület 2020. januári rendes ülésén megtárgyalható legyen. 
Az új cégvezető megválasztásáig terjedő átmeneti időszakra Szeitz Gábor műszaki 
igazgató cégvezetői megbízását javasolja változatlan javadalmazási kondíciók mellett.  
 

5. A Képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésén kezdeményezze és szavazatával 
támogassa Mayerhoff Attila és Ferenczy Tamás igazgatósági taggá választását 2023. 
december 31. napjáig. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a harmadik 
igazgatót a DÉL-KOM Nonprofit Kft. mint kisebbségi részvényes jelöli. 



Felügyelőbizottsági taggá Elter Erika, Hidegkuti Szabolcs és Perleczky Boglárka 
megválasztását javasolja. Valamennyi tisztségviselő esetében javasolja, hogy 
változatlan javadalmazási feltételek mellett lássák el feladatukat. 

 
6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóság tagjai 

megbízásának ügyében az önkormányzat képviseletében teljeskörűen járjon el, 
továbbá a társaság alapszabályának szükséges módosítása és cégbíróságon történő 
átvezetése iránt intézkedjen. 

 
7. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társaságok ügyvezetését 

tájékoztassa.  
 

8. Felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések miatt szükségessé váló alapítói 
határozat kibocsátásra. 

 
9. Felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának 

cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.  
 

Határid ő: 2020. február 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

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