TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. MÁJUS 13 -I ÜLÉSÉRŐL

Első napirendként a városi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonába n lévő
gazdasági társaságai 2009 . évi beszámolójának, valamint a 2010 . évi üzleti tervének
elfogadásáról szóló előterj esztést tárgyalta meg a képviselő -testület.
Elsőként a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Kht. beszámolója és üzleti terve került
megvitatásra.
A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2009 . évi
beszámolóját

40.309 EFt eszközök-források értékkel

504 EFt adózás előtti eredménnyel elfogadta.
A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2009 . évi
közhasznúsági jelentését

99.301 EFt bevétellel,

98.797 EFt ráfordítási összeggel,

54 fő átlagos foglalkoztatott létszámmal,

54 fő megváltozott munkaképességű létszámmal,

68 EFt munkaügyi központ támogatással,

66.906 EFt költségkompenzációs támogatással elfogadt a.
A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét
 101.500 EFt bevétellel
 101.000 EFt kiadással

500 EFt eredménnyel elfogadta.
Döntését 14 igen és 2 nem szavazattal hozta meg a testület.
Ezt követően a Bátonyterenye és Környéke Víz - és Csatornamű Kft. 2009. évi beszámolóját
és 2010. évi üzleti tervét vitatta meg a testület.
A Képviselő-testület a Bátonyterenye és Környéke Víz - és Csatornamű Kft. 2009. évi
beszámolóját
 531.895 E Ft eszközök-források értékkel

2.568 E Ft adózás előtti eredménnyel
tudomásul vette és a nyereség adóz ás utáni eredménytartalékba való helyezésével egyetértett.
A 2009. évi beruházási, felújítási terv teljesítését 19.862 eFt -tal tudomásul vette.
A Képviselő-testület a Bátonyterenye és Körny éke Víz- és Csatornamű Kft. 2010. évi üzleti
tervét
 343.350 E Ft bevétellel
 349.286 E Ft kiadással

5.936 E Ft veszteséggel elfogadta.
A 2009. évi beruházási-felújítási tervet 18.580 E Ft-tal elfogadta.
A képviselő-testület 11 igen és 6 tartózkodó szavazattal hozta meg döntését.
Következő a Bátonyterenyei BÁVÜ Váro süzemeltetési Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója
és 2010. évi üzleti tervének megtárgyalása volt. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei BÁVÜ
Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2008 . évi beszámolóját
 314.372 E Ft eszközök-források értékkel



2.260 E Ft adózás előtti eredménnyel tudomásul vette.

A Képviselő-testület a BÁVÜ Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét
 550.330 E Ft bevétellel
 547.540 E Ft kiadással

2.790 E Ft eredménnyel elfogadta.
13 igen, 1 nem és 3 tartózkodó szavazattal fogadta el a te stület az előterjesztett határozati
javaslatot.
Ezt követően a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Kht. beszámolójáról
tárgyalt a testület. A Képviselő-testület a Tanuszoda Kht. 2009 . évi beszámolóját
 454.156 E Ft eszközök-források értékkel

26.458 E Ft adózás előtti eredménnyel tudomásul vette.
A Képviselő-testület a Tanuszoda Kft. 2010. évi üzleti tervét
 124.155 eFt bevétellel
 104.738 E Ft kiadással
 19.412 E Ft eredménnyel elfogadta.
Döntését 13 igen, 3 nem és 1 tartózkodó szavaz attal hozta meg a testület.
Második napirend a Városi Önkormányzat 2010. évi kötvénykibocsátásának előkészítéséről
szóló előterjesztés megvitatása volt.
A Képviselő-testülete a 2010. évi, valamint a középtávú feladatok, célkitűzések
végrehajtásához nélkülözhetetlennek tartja külső forrás bevonását, amely kötvény
kibocsátásával kívánt megvalósítani.
A Képviselő-testület előzetesen abban foglalt állást, hogy a kötvény kibocsátásból származó
bevételt
- a meglévő magas kamatozású hitelek (önkormányzati folyó számlahitel) kiváltására,
magas kamatterhek csökkentésére,
- BÁVÜ Nonprofit Kft és a Tanuszoda Nonprofit Kft tőkeemelésére,
- Tanuszoda fejlesztési hitele tőketörlesztésére,
- egyéb intézményi és infrastrukturális fejlesztésekre, pályáz ati saját erőre,
- önkormányzati hulladéklerakó fejlesztésére, hasznosítására kell felhasználni.
A konkrét feladatokról, a felhasználásról a későbbiekben határoz a Képviselő -testület.
A képviselő-testület 11 igen 5 nem és 1 tartózkodó szavazat tal névszerinti szavazás
lebonyolítása mellett döntött. A névszerinti szavazás eredményeképpen az előterjesztett
határozati javaslat 12 igen és 5 nem szavazattal elfogadásra került.
Következő - harmadik – napirenden a Bátonyterenyei Egészségház Központban kialakításra
kerülő gyógyszertár bérbeadására történő meghirdetéséről szóló előterjesztés megtárgyalása
szerepelt.
A Bátonyterenyei Egészségház Központ (Molnár S. út 1-3.) kialakítására irányuló beruházás
jelenleg a megvalósítás szakaszában tart, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás
nyertesével a Strabag MML Kft –vel.
A projekt műszaki tartalma szerint a meglévő földszint + egy emeletes lapos tetős,
hagyományos szerkezetű toldaléképület átépítésre, illetve alapterü lete bővítésre kerül. Az
épületben kap elhelyezést az Ózdi úti rendelőintézetből áthelyezésre kerülő egészségügyi
funkciójú helyiségek (házi -és gyermekorvosi rendelők, védőnői irodák, fogorvosi szolgálat,
ügyelet, fizikoterápia, stb.) és a kistérségi szoci ális ellátó központ céljára szolgáló
irodahelyiségek mellett egy 178 m2 alapterületű gyógyszertár is.

A Képviselő-testület arról döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Bátonyterenye,
Molnár Sándor út 1-3.sz. alatti Bátonyterenyei Egészségház Közpo ntban kialakításra kerülő
gyógyszertár bérbeadása érdekében nyílt pályázatot hirdet meg.
Döntését 12 igen, 1 nem és 4 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.
Negyedik napirendként a közvilágítás korszerűsítés és villamos -energia közbeszerzésére
irányuló megbízási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést tárgyalta meg a testület.
Az új villamos energia jogszabályok értelmében 2008. január 1 -től minden felhasználónak
lehetősége van szabadon kiválasztatni azt a villamosenergia -kereskedőt, akitől a számára
szükséges áramot meg szeretné vásárolni, míg a fogyasztók egy része számára ez már nem
pusztán lehetőség, de kötelezettség is.
A villamos hálózatot a változás nem érintette, továbbra is egyetlen hálózat van, amelynek
igénybevételéért a település ill etékes hálózati engedélyes társaságnak államilag szabályozott
díjat kell fizetni (ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft). l
A közvilágítás tekintetében 2007. december 31 -én megszűnt közüzemi tarifa - ami egyben
tartalmazta az elfogyasztott villamos energia árát, a hálóz at- és rendszerhasználati díjakat,
valamint a karbantartás díját - és azt 2008. január 1-től versenypiaci közvilágítási tarifa
váltotta fel. A tarifa árelemei közül a villamos energia ára és az aktív elemek (fényforrások és
lámpatestek a tartozékaikkal) ka rbantartási díja jelentenek tényleges versenyelemet, hiszen a
hálózat- és rendszerhasználati díjak változatlanul hatóságilag szabályozott díjtételt jelentenek.
Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzat számára az lenne kedvező, ha a rövid
távon belül sikerülne jelentős fejlesztést, korszerűsítést végrehajtani a lámpatesteknél, mely az
energia-beszerzéssel együtt hosszútávon jelentős megtakarítást produkálna. A fejlesztés
költségét az elérhető energia -megtakarítás várhatóan kompenzálja.
Az új villamos energia piaci rendszer elvárásai szerint a fogyasztók új szerződéseket kaptak a
korábban megkötött közvilágítási közüzemi szerződések helyett. A közvilágítási tarifa
megszűnése következtében, az új szerződéskötéssel a villamos energia ára , ha kis mértékben
is, de csökkenthető volt. Az elkövetkező évekre is várható a változás, hiszen a szabadpiaci
cégek folyamatosan keresik az önkormányzatot egyre kedvezőbb ajánlataikkal.
Az önkormányzat által megkötött szerződések szerinti villamos -energia díja (nettó):
2009-es árak:
ÉMÁSZ Nyrt. : 18,68 ft/kWh
2010.03.31-ig:
ÉMÁSZ Nyrt. : 16,40 ft/kWh
2010.04.01-től. : MVM Zrt.
13,90 ft/kWh
Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzat számára az lenne kedvező, ha a rövid
távon belül sikerülne jelentős fejlesztést, korszerűsítést végrehajtani a lámpatesteknél, mely az
energia-beszerzéssel együtt hosszútávon jelentős megtakarítást produkálna. A fejlesztés
költségét az elérhető energia -megtakarítás várhatóan kompenzálja.
A fejlesztési feladat előkészítésére, a felmérés végzésére a szükséges közbeszerzési eljárás
lebonyolítására szakértő cég, hivatalos közbeszerzési tanácsadó cég bevonása indokolt .
Az erre vonatkozó döntését a képviselő -testület 17 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

