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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2009. október 30. napján megtartott ülésén foglalkozott az önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi üzleti tervével. A 213/2009.(X.30.)Kt. határo-
zatban felkérte a Szentes Városi Szolgáltató Kft-t, a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft-t, a 
Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-t, a Szentes-Liget Kft-t, valamint a Szentesi 
Üdülőközpont Közhasznú Nonprofit Kft, hogy az üzleti terveket a bizottságok által megfo-
galmazott szempontok szerint kiegészítve a szolgáltatási díjakra vonatkozó javaslataikkal 
egyidejűleg terjesszék elő.  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2009. október 30-i testületi ülés 2/1, 2/2, 2/2-höz, 
2/3, 2/4, 2/7 és a 2/7-hez sorszámú előterjesztéseit az ülésre szíveskedjenek magukkal hoz-
ni.  
 
A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. átalakítása folyamatban van, ezért a 2010. 
évre vonatkozó üzleti terv elkészítése sem történt meg. 
 
A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. üzleti terve, valamint az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 
díjairól szóló rendelet egy anyagban kerül kiosztásra, melyet változatlan formában terjesz-
tem a Képviselő-testület elé. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy ezt az anyagok tárgyalá-
sakor vegye figyelembe. 
 
A Szentes Városi Szolgáltató Kft, a Szentes-Liget Kft, valamint a Szentesi Üdülőközpont 
Nonprofit Kft. által elkészített üzleti terv kiegészítéseket változatlan formában terjesztem a T. 
Képviselő-testület elé.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéseket vitassa meg és fogadja el az 
alábbi határozatot: 
 
…/2009.(XI.27.)Kt. 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi üzleti tervei 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú gazdaságit 
társaságok 2010. évi üzleti terveit megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 
 



1./ A Képviselő-testület, mint tulajdonos 
 
a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 
a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 
a Szentesi-Liget Kft. 

 
a 2010. évre szóló üzleti tervét elfogadja., melynek módosítására szükség esetén a 
2009. évi beszámolót tárgyaló képviselő-testületi ülésen kell javaslatot előterjeszteni. 

 
2./ A Képviselő-testület, mint tulajdonos  
 

a Szentesi Üdülőközpont Közhasznú Nonprofit Kft.  
 

2010. évre szóló üzleti tervét elfogadja, biztosítva a közcélú foglalkoztatás lehetőségét és 
pénzügyi fedezetét.  
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az üzleti tervben megállapított önkormányzati tá-
mogatás a költségvetési koncepcióban módosulhat. A 2010. évi önkormányzati támoga-
tást a koncepcióban meghatározottak szerint az üzleti terv esetleges módosításánál fi-
gyelembe kell venni, és szükség szerint a 2009. évi beszámolót tárgyaló Képviselő-
testületi ülésen kell előterjeszteni.  

 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői 
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája 
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
 
Szentes, 2009. november 18. 
 
 
 
           Szirbik Imre 


