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Zenta Község Költségvetéséből eredő támogatás felhasználási terve 
 
 
 
1. Zenta Község Költségvetéséből eredő eszközök felhasználásának alapja és 

rendeltetése 
 

A szubvenció felhasználásáról a közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza rendelkezik. 
Azon közvállalat, amely szubvenciót szándékozik használni köteles külön programot javasolni a 

felhasználást illetően, meghatározva annak időtartamát, hatékonyságát, amely a vállalatot képessé teszi, 
hogy kissebb szubvencióval vagy annélkül képes legyen eredményesen működni. 

Az Elgas K.V. a Kommunális tevékenységről szóló községi rendelettel meg van bizva a hőenergia 
termelésével, valamint a távhőszolgáltatással. Annak érdekében, hogy a 2017/2018-as fűtési idény 
eredményesen megkezdődhessen, nélkülözhetetlen, hogy a vállalat, elsősorban az energiát szállítók felé 
teljesítse kötelezettségeit, valamint, hogy  elhárítsa a váratlan meghibásodásokat az  elhasználódott 
vezetékeken. 

Az energia szállítók felé való kötelezettségek teljesítése nélkül a vállalat nem fog tudni szerződést 
kötni az előttünk álló fűtési idényre. 

  
 
 

2. A költségvetésből származó támogatás felhasználási ütemterve. 
 

Az eszközök felhasználásának ütemterve a fűtési idényhez kötődik, az energensek beszerzésének 
ütemétől, valamint az esetleges váratlan meghibásodásoktól függ. 

- Földgáz                                            20.000.000,00 
- Villanyáram                                     20.000.000,00 
- Meghibásodások elhárítása                7.500.000,00 
- A keresetek rendszeres kifizetése       2.500.000,00 

                          Összesen:                50.000.000,00 
A Villanygazdaság felé haladéktalanul, de legkésőbb szeptember végéig 10.700.000,00 din 
kötelezettséget kell teljesíteni. 
 
 
 

3. A költségvetési támogatás hatékonyságának ütemterve 
 

A költségvetési támogatás üteme az Elgas K.V. pénzügyi kötelezettségeinek függvénye a 
szeptember – decemberi időszak vonatkozásában. 

Az 50 millió dináros támogatás, amely a vállalat pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére 
vonatkozik, hozzájárulna a vállalat fizetőképességének fenntartásához. 

 
 
Megjegyzés: Az üzletviteli terv módosításával és kiegészítésével változnak az adatok a 2017-es 

terv Eredménymérlegében (5.2 nyomtatvány) és pedig csökken a Termékek és szolgáltatások eladásából 
származó bevétel (614-es számlacsoport) és növekszik a Prémiumokból, támogatásokból eredő bevétel 
(64-es számlacsoport.) 


