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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. május 31-ei rendkívüli 
nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, 
Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

333/2018. (V.31.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. május 31-ei rendkívüli nyílt 
ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2017. évi éves 

beszámolójának megtárgyalására, felügyelő bizottsági tagok megválasztására és 
egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára 
 

2. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában induló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítása tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására 

 
3. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 



2 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek 
számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Izsák Máté) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

334/2018. (V.31.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. május 31-ei rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Izsák Máté) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

335/2018. (V.31.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
336/2018. (V.31.) határozata  

az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2017. évi beszámolójának 
megismeréséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, 

Működtető Kft. 2017. évi beszámolóját megismerte, azt 1.175.080 e Ft mérleg 
főösszeggel és 575.690 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereség) a 
határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint nem fogadja el.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Energo-

Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2017. évi éves beszámoló kiegészítő 
melléklete és üzleti jelentése tartalmazza azt a tényt, miszerint a gazdasági 
társaság értékesítette a gázmotorokat, a melegvíztermelőkazánt és a 
földgázégőt az Energott Kft. és a DVCSH Kft. részére, melyek értéke 
adásvételkor 2.692.000 E Ft volt, azonban ezen jogügyletről nem értesítette 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát és nem hívott össze ezzel 
kapcsolatosan taggyűlést. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri az Energo-Hőterm Beruházó, 

Működtető Kft. ügyvezetőjét, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül: 
(a)  küldje meg az ERSTE Bankkal 2012. december 18. napján között Opciós 

szerződést ingóságot terhelő vételi jogra, a 2. pontban hivatkozott 
jogügyletet tartalmazó szerződést, továbbá mindazon iratot, mely 
dokumentálja, hogy a Ptk. 6:416.§-ban meghatározott kezesség alapján 
hogyan válhatott az Energott Kft. és a DVCSH Kft. a 2. pontban 
meghatározott ingóságok tulajdonosává; 

(b)  adjon tájékoztatást, hogy az Energo-Hőterm Kft. a kérdéses eszközök 
társaságból való kikerülését követően az Önkormányzatot erről miért nem 
tájékoztatta, a társaság taggyűlésein ügyvezetőként miért járt el úgy, 
mintha a társaság működésében lényeges változás nem következett volna 
be, a tőkeemeléssel kapcsolatos döntésekkel összefüggésben miért nem 
tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a társaság tőkehelyzete 
rendezésre került és milyen módon; 

(c)  adjon tájékoztatást, hogy az Energo-Hőterm Kft. a hőtermelési és 
hőszállítási kötelezettségét a DVCSH és a fogyasztók felé hogyan kívánja, 
akarja, tudja teljesíteni; 

(d)  adjon tájékoztatást, hogy az Energo-Hőterm Kft. hogyan kívánja az 
Önkormányzat felé fennálló (illetve egyéb szállítói) kötelezettségeit 
teljesíteni és az önkormányzati vagyon (befektetés, társasági részesedés) 
megtérülésére milyen fedezet áll a társaság rendelkezésére; 
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(e)  adjon tájékoztatást, hogy a társaság fizetésképtelenségi helyzete milyen 
módon kerülhető el a jövőben; 

(f)  adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a taggyűlési hatáskörbe 
tartozó könyvvizsgáló személyének kiválasztását megkerülve az Energo-
Hőterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálója hogyan lett a Quercus 
Audit Kft.. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
amennyiben az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. a fenti felszólításnak 
nem tesz eleget, kezdeményezze az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 
ügyvezetőjének a Ptk. 3:24. § szerint a társaságnak okozott károkért történő 
felelősségre vonását, és ismeretlen tettes ellen büntetőjogi eljárást (hűtlen, 
illetve hanyag kezelés, csalás, számvitel rendjének megsértése és 
csődbűncselekmény alapos gyanújára tekintettel), továbbá a közvagyon 
védelme érdekében kezdeményezzen polgári peres eljárást az opció jog 
gyakorlása érvénytelenségének megállapítása, illetve – fedezetelvonó 
ügyletként – relatív semmisségének megállapítása érdekében. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját, hogy a DVCSH Kft. 2017. évi éves beszámolóját a 2. pontban 
írt eszközök értékesítésének teljeskörű tisztázásáig ne fogadja el a DVG Zrt. és 
kérjen tájékoztatást a DVCSH Kft. ügyvezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a 
határozat 2. pontjában meghatározott tárgyi eszközökkel kapcsolatos 
adásvételt milyen forrásból fedezte, valamint, hogy ennek a jogügyletnek a 
pénzügyi rendezése hogyan hat ki a DVCSH Kft. gazdálkodására, illetve hogy a 
távhő szolgáltatás, továbbá az ivóvíz szolgáltatás, valamint a szennyvíz 
elvezetés szolgáltatás folyamatos ellátásának biztonságát nem veszélyezteti-e, 
ezt a tájékoztatást a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója küldje meg a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, egyben felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm 

Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén 
jelen határozat alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a polgármester 
részére nyújtsa be. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat közlésével 

tájékoztatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt a 2. pontban 
hivatkozott jogügylet esetleges következményeként Dunaújváros közigazgatási 
területén a távhőszolgáltatás, az ivóvíz szolgáltatás, valamint a 
szennyvízelvezetés és -tisztítás folyamatos és biztonságos ellátása miatti 
aggályáról.  

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban meghatározott 

jogügylet teljes körű tisztázásáig mindennemű együttműködési megállapodás 
megkötésétől elzárkózik a DVCSH Kft.-vel. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy erről a DVCSH Kft.-t levélben 
tájékoztassa. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

                           - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                             számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

337/2018. (V.31.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról és egyéb kapcsolódó döntések meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, 
Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága tagjai 
megbízatása 2018. május 31-i hatállyal történő lejárta miatt a társaság 
taggyűlésének javasolja az Energott Kft. tag által javasolt: Kozik Árpádot, 
Somogyiné Horváth Csillát, Uitz Bélát felügyelőbizottsági tagoknak 
megválasztani, 2018. június 1-től 2022. május 31-ig szóló határozott 
időtartamra, a jelenlegi díjazás mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, 

Működtető Kft. könyvvizsgálójával kapcsolatosan megerősíti a 306/2018. 
(V.17.) határozatát és a Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1106 
Budapest, Juhász utca 39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, könyvvizsgálatért 
felelős személy: Turányik Ferenc ügyvezető igazgató, kamarai nyilvántartási 
szám:006614) jelöli, és nem fogadja el a könyvvizsgálót, a Quercus Audit Kft.-t. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm 

Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén 
jelen határozat alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a polgármester 
részére nyújtsa be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:                              

                         a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

                - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                             számított 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

338/2018. (V.31.) határozata 
a Szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában induló 

közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítása tárgyban benyújtott ajánlatok értékeléséről, 

a nyertes kiválasztásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvíztisztító telep felújítási 
munkálatai II. ütem tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki 
ellenőri tevékenység ellátásának elvégzésével – mint legkedvezőbb ajánlatot 
tevőt – a Benibor 2007 Kft.-t (2459 Rácalmás, Hold u. 4.) bízza meg 3.905.000,- 
Ft + ÁFA, mindösszesen 4.959.350,- Ft megbízási díjért. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá az 1. pontban megjelölt gazdasági szereplővel a megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2018. augusztus 18.  
 
3. A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 174/2018. (IV.19.) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében biztosítja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  folyamatos 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

339/2018. (V.31.) határozata 
a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 173/2018. (IV.19.) határozatával 
támogatta a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító telep felújítása” tárgyban a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.  

 
2. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlése megállapítja, hogy a Sivák és Társa Kereskedelmi és Építőipari Kft. 
(2400 Dunaújváros, Deák Ferenc utca 3.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 

 
3. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlése megállapítja, hogy az Aqua Pipe Therm Kft. (1156 Budapest, Sárfű 
utca 3. fszt. 1/A). ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen 

 
4. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlése megállapítja, hogy a Dominik és Szép Kft. (1032 Budapest, Föld 
utca 51. fszt. 2) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem 
áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – 
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
5. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlése megállapítja, hogy a Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató 
Kft. (2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 

 
6. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlése megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
7. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlése megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a BRIVI-SZER 
Kft. (2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlattevő, tekintettel arra, hogy a legjobb 
ár-érték arányú ajánlatot tette. 
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8. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése támogatja a szerződés megkötését a Brivi-Szer Acélszerkezet-
gyártó és Szolgáltató Kft. (2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlattevővel, 
tekintettel arra, hogy ő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 

közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a BRIVI-SZER 
Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Kft.-t (Székhely: 2428 Kisapostag, Hársfa 
köz 1.) mint a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági 
szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a 
kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 
270.986.956,- Ft 

 
10. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 173/2018. (IV.19.) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására 2018. június 22. 
 

 


