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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bevezető 

 

A Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) egy kizárólag önkormányzati 

tulajdonban lévő cég, amelynek az elmúlt évben is az volt a feladata, hogy az alapító 

okiratában kijelölt célokat úgy hajtsa végre, hogy abból a lehető legnagyobb mértékben 

profitáljon az önkormányzat.  Ezek a célok villamos energiatermelés, szelektív 

hulladékgyűjtés megvalósítása, melyek megvalósulásával leginkább a város 

energiafelhasználása és környezetterhelése csökkenthető. Az előző ügyvezető személye, 

illetve tevékenysége azonban nem biztosította a Kft. és az önkormányzat zökkenőmentes 

együttműködését, ennek okán az előző ügyvezető megbízatását a Képviselő-testület 

megszüntette és 2015.01.01-től engem bízott meg a Kft. ügyvezetésével.  

 

A Kft. gazdasági helyzete és pályázati tevékenysége 

 

A Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. gazdasági helyzetét elsősorban az önkormányzattól 

kapott éves támogatás határozza meg, ami a 2014. évben 500 E Ft volt. A támogatás azért 

szükséges, hogy a cég a folyó kiadásait fedezni tudja, valamint teljesítse a törvényes 

működéshez előírt minimális törzstőkére (500 E Ft) vonatkozó előírásokat. A cég a 

működéséhez szükséges folyamatos saját bevétellel nem rendelkezik. 

A múlt év folyamán valósult meg az a pályázat, amelynek keretében beszerzésre került a 

Központi konyha részére egy közel 6 M Ft értékű elektromos kombisütő pároló, amelynek 

működése a konyha vezetőjének visszajelzése alapján nagymértékben könnyíti a mindennapi 

munkát. 

A Kft. úgy tudta megvalósítani ezt a beruházást, hogy az önkormányzat mint tulajdonos a 

Képviselő-testület 18/2014. (II. 26.) Kth. számú határozata alapján 6.642.607 Ft összegű tagi 

kölcsönt nyújtott a Kft. számára. A pályázati beszerzés sikeresen teljesült és közreműködő 

szervezet ellenőrzését és jóváhagyását követően a pályázati támogatás átutalásra került a Kft. 

számlájára, amelyből 2015. március 25. napján megfizette az önkormányzat felé fennálló tagi 

kölcsön tartozását, ezzel a konyhai eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi folyamatok 

lezárultak. 

A Kft. pályázattal kapcsolatos feladata, hogy a pályázat 5 évig tartó a fenntartási időszakában 

teljesüljenek az alábbiak:  

- 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. 

A fentiekben felsorolt kötelezettségek a fenntartási időszak teljes időszakában teljesíthetőek. 

A beszerzett kombisütő a jelenleg kaphatóak közül az egyik legkorszerűbb, mellyel a konyha 

gépállományát sikerült modernizálni. Kiemelendő, hogy a sütő plusz tulajdonságai miatt 

sokkal szélesebb választékot tudnak nyújtani, így jobban meg tud felelni a konyha a 

vonatkozó élelmezési elvárásoknak, előírásoknak. 

 

A cég korábbi könyvelőjével nem volt zökkenőmentes az együttműködés, ezért 2014-től új 

könyvelője van a Kft.-nek, akivel a közös munka sokkal eredményesebb.     

 



A beszámoló 1-2. mellékletében a Képviselő-testület elé terjesztem a Kft. 2014. évről szóló 

egyszerűsített éves beszámolóját és a 2014. évi mérlegét, amelyeket a Kft. Felügyelő 

Bizottsága a 2015. május 14-én megtartott ülésén megtárgyalt és elfogadott és a Képviselő-

testület számára is elfogadásra javasolja.  

 

A Kft. létének célja 

 

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. A Kft. 

elsődleges feladata, hogy a különböző pályázati lehetőségeket kihasználva segítse az 

önkormányzatot céljai elérésében. A cég a tavalyi év folyamán pályázatot nem tudott 

benyújtani. 

 

Jövőbeli folyamatok 

 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően elindult a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. és 

a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. egyesítése, amelynek eredményeként a 

Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. beolvad a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft.-be, 

tehát jogutódlással megszűnik. A beolvadás előreláthatóan az év folyamán lezajlik. A konyhai 

sütő beszerzésével kapcsolatos pályázat fenntartási időszakában kötelezettségeket a 

beolvadást követően a ZsolcaTv Kft-nek kell teljesítenie. A beolvadást követően csak egy 

Kft.-t kell fenntartania az önkormányzatnak. Feladatként hárul az önkormányzatra, hogy a 

jogutód Kft. tevékenységi köreit a lehető legoptimálisabban válassza meg. 

 

A volt ügyvezető tevékenységével kapcsolatos megjegyzések 

 

A volt ügyvezető 2014. december elején – amikor már tisztában volt azzal, hogy a következő 

évben már nem lesz a Kft. ügyvezetője kötött egy mobiltelefon előfizetést, két éves 

hűségnyilatkozattal, amely havi 15 E Ft kiadást jelentett a Kft. számára. A mobiltelefon 

előfizetést csak 120 E Ft kötbér megfizetése mellett lehetett megszüntetni, ha fennmarad az 

előfizetés, akkor az 285 E Ft – tekintettel az előfizetés feleslegességére - indokolatlan kiadást 

jelentett volna a Kft. számára. A Kft. által megfizetésre kerülő kötbér volt ügyvezető általi 

megtérítésére vonatkozó intézkedéseket, amennyiben szükséges jogi lépéseket megteszem.  

 

Felsőzsolca, 2015. május 21. 

 

 

Tisztelettel 

 

 

 dr. Rónai István 

      ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy:  Beszámoló a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Sajóvölgye 

Energia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Felelős: dr. Rónai István ügyvezető 

Határidő: értelemszerűen 


