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BESZÁMOLÓ 

A SAJÓVÖLGYE ENERGIA NONPROFIT KFT.  

2012-2013-AS ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bevezető 

 

A Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. mint száz százalékos önkormányzati tulajdonú cég 

alapítása óta foglalkozik az alapító okiratában kijelölt célok megvalósításán. Ezek a célok 

villamos energiatermelés, szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, melyekkel a várost és 

annak civil közösségeit erősítené. 

A cég megalapítása, figyelembe véve az állandóan változó törvényeket, a biztos kiszámítható 

tulajdonosi viszonyokat, a legjobb döntés volt szakmailag. Az egy személyes cégforma 

mindig biztosítja a tulajdonosi érdekérvényesítést. A nonprofit jelleg pedig az ésszerű 

gazdálkodás és folyamatos fejlődés alapja. 

 

A cég gazdasági helyzete 

 

A Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. gazdasági helyzetére jelentősen rányomta a bélyegét a 

fenntartó finanszírozási nehézsége továbbá, hogy a kijelölt célok még csak részben teljesültek. 

A 2013-ban elfogadott támogatás csak 15 százalékban teljesült, mely összeg a törvényes 

működés folytatásához volt csak elegendő. A 2013-as költségvetési rendeletben elfogadott 

támogatási összeg fennmaradó részének átutalása a cég működését kiszámíthatóvá tenné, 

mely tudomásom szerint 850.000 Ft. 2014-től a könyvelést  a Polgármesteri hivatal ajánlása 

szerinti könyvelő látja el a jobb szakmai munka és kommunikáció miatt. 

A legutóbbi számlakivonaton szereplő összeg (tőke) 355.395 Ft, a könyvelést havi 15.000 Ft-

ért vállalták el, számlavezetési díj havi 1000 Ft. 

 

Bevételek Tervezett 

- Önkormányzati 

támogatás 

1.000.000 

Saját bevételek 0 

Kiadások 192.000 

 

Szakmai munka 

 

A cég munkáját az alapító okiratban megfogalmazott célok határozzák meg, mégpedig 

megújuló energiás technológiák megvalósításával az önkormányzati épületek üzemeltetésének 

gazdaságosabbá tétele. Ezeket a célokat pályázati forrásból kívánja a cég megvalósítani, mely 

lépésekhez, megvalósításokhoz mindig a tulajdonos hozzájárulása szükséges.  



Napelem projekt 

 

2012-ben kezdődött egy KEOP pályázaton való elindulás előkészítése. A cél a város 

iskoláinak villamos energiatermelésének megvalósítása lett volna. A vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően a teljes villamos fogyasztást kiváltó napelem rendszer került 

volna telepítésre. Így az iskolák villamos energia fogyasztása bevételként jelentkezett volna a 

cég életében, sőt az iskolák 25% kedvezményt kaphattak volna a fogyasztásukból. Ezzel a 

pályázattal több alapító okiratban szereplő cél is megvalósult volna: megújuló energiás 

technológiák megvalósítása, közösség támogatása, ezen felül a cégnek is jelentős bevétele 

keletkezett volna. A kezdeti tárgyalások mind a két iskolával megkezdődtek, de 

szerződéskötés már csak a Református egyház fenntartásában lévő iskolával került. A 

pályázat sajnálatos módon nem került benyújtásra teljesen, mivel nem volt kinek aláírnia a 

pályázatot. Ezzel a tervel továbblépni nem lehet egyenlőre, mivel a Református iskola 

kérésére a villamos hálózat vissza lett íratva a fogyasztó nevére, hogy el tudjanak indulni egy 

komplex pályázaton. Ezen kívül a pályázat lebonyolítását végző céggel szemben fennáll még 

egy díjfizetés mivel a pályázatot aláírás hiányában nem tudta a cég időben benyújtani, amit 

eddig még nem érvényesítettek tudomásom szerint, melynek összege 400.000 Ft + ÁFA. 

 

Biogáz projekt 

 

A cég létrehozásának alapgondolata ezen terv volt, a lakosságnál keletkező zöld hulladék 

környezetbarát hasznosítása, ebből energia előállítása, ezen energiából épület üzemeltetése, 

vagy értékesítés, munkahely teremtés. A 2013-ban pályázathoz benyújtott projektjavaslatot 

mellékelve szemléletesen láthatják a tervet. Összefoglalva annyit, hogy a 88-as hrsz. alatt 

található telek és ingatlan tökéletesen alkalmas egy erjesztéses biogázüzemű hmke 

megvalósítására, továbbá kialakítható még autó tároló és hozzá töltő berendezés, tároló 

helységek. A 173-as hrsz. (iskola-konyha) alatt pedig a kazánházban kialakítható egy kémiai 

biogáz rendszer, mellyel elsősorban a konyha, másodsorban a kastély és az iskola 

energiaigényét fedezné. 

 

Konyha fejlesztés 

 

Örömmel tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Bükk Térségi Leader Egyesülethez 

benyújtott konyha fejlesztési pályázaton nyert a cég 5.230.399 Ft + Áfa összeget, melyet egy 

elektromos kombisütő párolóra és egyébb költségekre lehet fordítani. A berendezés 

telepítésének tervezése előkészítése folyamatban van, amint tisztázódnak a megvalósítás 

körülményei azon nyomban megkeresem a képviselő-testületet, hogy döntsenek a 

megvalósításról. 

A pályázatban vállalt kötelezettségek 5 évre: 

-a konyha nyersanyag beszerzése helyi (20 km-en belül) termelőktől származzon legalább 

60%-ban, ez az élelmezés vezető beszámolója szerint gyakorlatilag 100%. 

- legalább 5 helyi őstermelővel megállapodás saját termék átvételéről. 5 helyi őstermelővel 

történt megállapodás kötés 1000 Ft/fő/év összegben saját termék átvételéről, melyet a cég a 

konyha számára átad térítésmentesen. 

Ezek a kötelezettség vállalások egyrészt tarthatóak, másrészt jelképesek. A megvásárolni 

kívánt gép a jelenleg kaphatóak közül az egyik legkorszerűbb, mellyel a konyha 

gépállományát frissítjük. Továbbá a gép plusz tulajdonságai miatt sokkal szélesebb 

választékot tudnak nyújtani, így jobban meg tud felelni a konyha a vonatkozó élelmezési 

elvárásoknak. 



Fejlesztési elképzelés-üzleti terv  

 

A cég megalapítása óta eltelt idő alatt szerzett ismeretek, tapasztalatok megszerzése után egy 

jobban kiszélesített irányt tudnék javasolni a képviselő-testületnek. Ez pedig az épültek 

üzemeltetésének, karbantartásának átadása a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft.-nek. 

Pontosan a nonprofit jelleg adja az előnyt ezen cél érdekében. Ugyanis sok esetben 100%-os 

támogatással tud a cég pályázni több területen. Elsősorban a helyi Leader egyesület vonalán 

van erre lehetőség, nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki velük az évek alatt. De más 

irányban is tud a cég sikerrel pályázni. Ebben az esetben az épületek felújításban, 

fejlesztésben részesülhetnének, valamint az energia fogyasztásban több kedvezményt tud a 

város elérni a cég által. A Kazinczy Iskolára benyújtott pályázat mintájára bevételt tud elérni a 

cég és kedvezményt kapni az energiaárból az önkormányzat. Ezen tervek előkészítéséhez, 

véghezviteléhez elengedhetetlen az együttműködés a célok elérése érdekében.  

 

Üzleti terv: egy ingatlan üzemeltetésének átruházásakor a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 

tud benyújtani pályázatokat. A pályázatok megvalósításánál viszont szükséges az 

önkormányzat támogatása a finanszírozásban, ami egyébként önkormányzatunk saját indulása 

esetén is fennállna. A megvalósítás után olyan üzemeltetési szerződést kell kötni a cégnek és 

az önkormányzatnak, amiben rögzítve van az energia ár kedvezmény, ami a javaslatom 

szerint 25% a mindenkor hatályos jogszabályokhoz mérten. Ezáltal fejlődnek az épületeink, a 

cég az így szerzett bevételeiből munkahelyeket tud teremteni, valamint csökkennek a város 

anyagi terhei. 

 

További gazdasági előrelépést lehet elérni, ha a városban, vagy bárhol máshol megvalósuló 

beruházásoknál a cég műszaki ellenőri feladatokat lásson el. Továbbá pályázatírási 

feladatokat, előkészítéseket is el tud végezni. 

 

 

 

Felsőzsolca, 2014.02.05 

 

 

 

Tisztelettel: Révész Péter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet 

 

 

Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft 
 

Megújuló Energiás Demonstrációs Központ és  

Közösségi Biogáz Projekt  

Felsőzsolcán 
 

2013 
 

Közösségi érdek 

 

A projekt alapötlete a lakosság környezetbarát szemléletmódjának a javítása. Ezen célt 

szorosan össze lehet kapcsolni a lakosság hétköznapi problémáival, mint pl. a zöld és szerves 

hulladékok felhasználása. A közösség számos tagja végez mezőgazdasági tevékenységet, 

melynek maradékai a fel nem használt bálák és a trágya. A lakóövezetekre jellemző 

intenzíven gondozott zöld felületek is tetemes mennyiségű friss vágott füvet eredményeznek. 

Ezeket az igényeket, problémákat kiegészíthetjük az önkormányzat súlyos anyagi helyzetével 

- ami országos probléma. 

 

A projekt megvalósulása 

 

Felsőzsolca Város területén egy helyrajzi szám alatt található egy általános iskola, egy 

közművelődési intézet, mely magában foglalja a Bárczay kastélyt és a városi konyha. 

Továbbá egy másik - de szintén önkormányzati tulajdonban lévő- telken az iskola tornaterme 

és több kihasználatlan gazdasági épület. Ez a tény lehetőséget ad energiatermelésre és 

felhasználásra egyaránt. A területi adottságok kiválóan alkalmasak akár több típusú biogáz 

technológia üzemeltetésére, és bemutatására. A rendszerek üzemeltetésére a 

közmunkaprogramban dolgozókat is be lehet vonni, így a munkájuk igazán produktívnak 

mondható.  

 

A projekt fenntartása/működtetése 

 

A közösség által termelt zöld és szerves hulladékot a város tulajdonában álló nonprifit cég 

pályázatából megvalósuló biogáz technológiákkal felhasználva a város tulajdonában álló 

intézmények üzemeltetését gazdaságosabbá tesszük zöld energiákkal. Ez a beruházás ráadásul 

közoktatási intézmény közvetlen közelében is megvalósulna, így a fiatal generációk számára 

segít igazán környezettudatos szemlélet kialakításában is. A projektben megvalósuló 

rendszerek működési tapasztalatokat pedig a későbbiekben fel lehet használni más területeken 

való megvalósításuk tervezésekor. 

 

Javasolt projekt támogatás 

 

Támogatási összeg: 30 millió Ft 

 

A projekt demonstrációs feladatát tekintve, mindenféleképpen több technológia megvalósítása 

ajánlott. A felhasználható energiák függvényében is a nagyobb termelő kapacitás 

megvalósítása ajánlott. Mivel ingatlanok, felépítmények rendelkezésre állnak, csak minimális 

átalakítások szükségesek. 

 

 

 



 

Megvalósulási helyszínek energiafelhasználásai 

 

 Villany Gáz 

Általános iskola 2 MFt 17 MFt 

Közművelődési int. 0,5 MFt 1,8 MFt 

Városi konyha 0,43 MFt 1,5 MFt 

Összesen 2,93 MFt 20,3 MFt 

 

Biogáz technológiák 

 

 Villamos energia Termikus energia Bekerülési ár 

Hagyományos biogáz 5 kWe 8 kWt 7 MFt 

 10 kWe 16 kWt 12 MFt 

 15 kWe 25 kWt 17 MFt 

Termokémiai biogáz 5 kWe 10 kWt 6 MFt 

 10 kWe 20 kWt 10 MFt 

 15 kWe 30 kWt 14 MFt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy:  Beszámoló a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Sajóvölgye 

Energia Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Révész Péter ügyvezető 

Határidő: 2014. február 26. 


