KIVONAT
az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának
2011. április 08-án megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből
A „JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására”
című előterjesztéshez

A 3. napirendi pontban a „JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi
üzleti tervének elfogadására” c. előterjesztés átdolgozott változata került megtárgyalásra.
Galanics Ferenc megköszönte az ülés elején tárgyi témában Halász Úrtól kapott
tájékoztatást. Megállapította, hogy a szabályozás bizonytalansága tovább nőtt, a már
meghozott törvények/rendeletek gyors és alapvető módosításával, valamint a működés
részletes feltételeinek hiányában a szabályozás átláthatósága és a tervezhetőség minimálisra
csökkent. Hangsúlyozta, hogy a megjelölt tényezők jelentős változása esetén az üzleti terv
módosítására évközben szükség lesz.
Halász Sándor hozzászólásában utalt az előző FB-ülésen elhangzottakra, s a tervezett
beruházások közül kiemelte a szabadon szerelt távhővezetékek szigetelésének fontosságát,
valamint a felügyeleti rendszer periférikus részeinek felújítását, átalakítását, illetve a
fűtőerőműben tűzjelző berendezés, és áramtalanító vészgombok beszerelését, valamint az
EKOMEN (Egyszerűsített Komfortnövelő Energiafelhasználás) Program jelentőségét. A
továbbiakban hangsúlyozta az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötött, használati melegvíz
hidegvíz és csatornadíj számlázásáról szóló megállapodás felülvizsgálatának fontosságát.
Zsigmond Annamária az átdolgozott üzleti terv kapcsán kiemelte a legfontosabb
változásokat az alábbiak szerint:
gáz- és hőbeszerzési költség csökkenése, feltételezve az egyetemes szolgáltatói
gázbeszerzési árakra való jogosultságot mind a Távhő Kft., mind a Sinergy Kft. –
Ózdi Erőmű Kft. esetében;
a 2010-2011. évi idényvégi elszámoláskor 30 MFt többlet árbevétel tervezhető;
a megelőző üzleti tervben 150 MFt árbevételi terv árameladásból lett számításba véve,
most a megváltozott, előre jelzett feltételek módosulásában 95,5 MFt árameladási
bevétel és 24 MFt hőár-támogatás módosítja a bevételi oldalt;
az egyéb bevételek között a 60.000 EFt CO2 elszámolással összefüggő bevétel mellett
15.000 EFt nyereséggel számol a Távhő Kft. a kvótaértékesítés tervezett ügylete
kapcsán. Feltételezték, hogy a 2010-ben elhatárolt 32.000 EFt céltartalék 2011. évben
felhasználásra kerül.
Galanics Ferenc érdeklődött arról, hogy a Távhő Kft. létesítményeire vonatkozó villamos
energia beszerzése hogyan történik?
Zsigmond Annamária válaszában elmondta, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft-től vásárolják a
villamos energiát, a létesítményekre közös szerződéskötés történt. Az erre irányuló
tárgyalások a társaság részére igen kedvezően zárultak, mely az üzleti tervben 6,5 MFt
megtakarítást jelez.
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Halász Sándor jelezni kívánta, hogy az 5 %-os bérfejlesztés az átdolgozott üzleti tervben 3
%-ra módosult, amely az adójogszabály-változásból adódott bércsökkenés kompenzálását
szolgálja.
Galanics Ferenc észrevételezve, hogy a 3. napirendhez nincs több hozzászólás, tolmácsolta a
Felügyelő Bizottság tagjainak véleményét is, amikor összegzést tett az alábbiak szerint:
Az Ózdi Távhő Kft. a jelenlegi gazdasági helyzetét és feltételeit – a tőle független
körülményeket kivéve – pontosan felmérte és elemezte, illetve törekedett a
költségcsökkentésre az üzleti terv elkészítésekor.
A beruházások tervezésénél előnyben részesítették a biztonságos üzemeléshez
szükséges feladatok megoldását, szem előtt tartva ezáltal is a t. felhasználók érdekeit.
Üdvözölte a „fogyasztóbarát” megközelítést az EKOMEN program, illetve a hátralékrendezési akció esetében, amely a kinnlevőségek csökkentésére jó hatással bírhat.
Kiemelte annak fontosságát, hogy a használati melegvíz hidegvíz- és csatornadíjának
számlázását vissza kell adni a Vízmű Kft-nek, csökkentve ezzel is a kinnlevőségek
gyors növekedését.
Úgy gondolja, hogy a cég az üzleti tervben meghatározott feladatok teljesítésével
elfogadható módon tud szolgáltatást nyújtani megfizethető áron. Külön hangsúlyozta,
hogy dicséretet érdemel, miszerint az Ózdi Távhő Kft. terveiben nem szerepel
díjemelés 2011. évre. A társaság változó gazdasági körülmények között is
megpróbálja kigazdálkodni költségeit, s nem terheli a lakosságra.
Megköszönte, hogy figyelemmel hallgatták összegzését, majd szavazásra szólította fel a
Felügyelő Bizottság tagjait. Ezt követően megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3
szavazattal bíró egyhangú döntése alapján a „JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és
Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására” c. előterjesztés átdolgozott
változatát – amelynek kiemelt adatai: 1.772.800 EFt tervezett összes bevétel és 89.300 EFt
tervezett üzemi eredmény; azzal, hogy a feltételezett körülmények jelentős változása esetén
szükség van az üzleti terv felülvizsgálatára – elfogadásra javasolja a t. Képviselő-testület
felé.
K.m.f.
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