
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

155/2017. (IX. 27.) sz. határozata 

 

Komló Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. tagi 

kölcsön iránti kérelme 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 

valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – a Komlói 

Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. tagi kölcsön iránti kérelméről 

szóló előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület, mint a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részvényeit 

51,54%-ban tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli tulajdonosi jogait gyakorló 

testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság ellen indított felszámolási eljárásról 

szóló tájékoztatót. 

 

2. A képviselő-testület 45.000.000,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére azzal, hogy mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli 

tulajdonosi jogait gyakorló testület egyidejűleg jóváhagyja, hogy a Komlói Fűtőerőmű 

Zrt. ezzel az összeggel megegyező összegű tagi kölcsönt nyújtson a Komlói 

Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére legkésőbb 2017. november 30-i 

visszafizetési határidővel. A tagi kölcsön szerződésben rögzíteni kell, hogy a Komlói 

Fűtőerőmű Zrt. a tagi kölcsön teljes összegét visszatéríti Komló Város Önkormányzata 

részére, amint a Komlói Városgazdálkodási Zrt. visszafizeti a tagi kölcsön összegét, 

de legkésőbb 2017. november 30. napjáig.  

 

3. A képviselő-testület a tagi kölcsön forrásaként a tagi kölcsön tárgyévi 

visszafizetéséből befolyó összeget, mint bevételt jelöli meg. A folyósítás likvid forrása 

pedig az ingatlan értékesítésből befolyt többletbevétel és az önkormányzat egyéb 

dologi erőirányzatából még le nem kötött összeg. 

 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

igazgatóságának elnökét a 2. pont szerinti tagi kölcsön szerződés aláírására. A 

visszafizetés legkésőbbi időpontját 2017. november 30. napjában állapítja meg.  
 

 

 

 



5. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 45.000.000,- 

Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosítson a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

részére. A visszafizetés legkésőbbi időpontját 2017. november 30. napjában állapítja 

meg.  

 

6. A képviselő-testület felhatalmazza a Komlói Fűtőerőmű Zrt igazgatóságának 

elnökét a tagi kölcsön szerződések aláírására.  

 

7. Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltak szerinti alapítói 

határozat kibocsátására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:  Polics József polgármester 

   Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke   

Folkner Károly cégvezető 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 

 


