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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17. 
 
Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az önkormányzati 
épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában fűtési hődíj 

előleg kifizetésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit Vagyonkezelési osztályvezető  
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
Meghívott: Gőblyös Béla ügyvezető igazgató 
 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.11.15. 
pénzügyi bizottság  2016.11.15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  A DVCSH Kft. tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a Kft. 
pénzügyi helyzetét az ismételten emelkedő fogyasztói hátralékok mellett rendkívül negatívan 
befolyásolja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatára kihirdetett 2016. 
október 1-től alkalmazandó új távhőtámogatás. Az elmúlt évi támogatáshoz képest az új támogatás 
reálértéke 400-500 millió forinttal csökken. A társaság likvid helyzetének javításához és a megfelelő 
üzembiztonság fenntartásához kezdeményezte, hogy az önkormányzati épületek, valamint az 
önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában a DVCSH Kft. a fűtési hődíjra 2016.11.01-
2017.03.31. közötti időszakra előlegszámla kibocsátása után azt 99.629.633.-Ft - de ténylegesen az 
általános iskolák állami kézbe kerülése miatt 64.190.194.-Ft - értékben az önkormányzat fizesse 
meg. Az előlegszámla pénzügyi teljesítését a tényleges hőfogyasztás elszámolásakor havonta 
vennék figyelembe. Az előleg kifizetéséről a közgyűlés dönt 
 
A napirendi pont előkészítőinek adatai: 
Osztály neve:     Vagyonkezelési osztály 
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit 
E-mail címe: kajaedit@pmh.dunanet.hu 
Telefonszáma: 06-25-544-214 
Iktatószám: 29075/2016. 
 
Előkészítő aláírása: Dr. Kaja Edit s.k. 
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Benkovics Kornélia s.k. 
 Dr. Vántus Judit s.k. 
 
A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2016.11.15. 
Ellenőrzés dátuma: 2016.11.15. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs 
Amennyiben van:  
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:                   egyszerű / minősített 
 
A tárgyalás módja: Nyílt ülés 
Egyéb megjegyzések: 

 



Javaslat 
a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az önkormányzati épületek 
és az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában fűtési hődíj előleg 

kifizetésére 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
I. Előzmények: 
 
A DVCSH Kft. tájékoztatta önkormányzatunkat (1. sz. melléklet), hogy a Kft. pénzügyi helyzetét az 
ismételten emelkedő fogyasztói hátralékok mellett rendkívül negatívan befolyásolja a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatára kihirdetett 2016. október 1-től alkalmazandó 
új távhőtámogatás. Az elmúlt évi támogatáshoz képest az új támogatás reálértéke 400-500 millió 
forinttal csökken. A támogatás számukra kedvező mielőbbi módosítása érdekében árfelügyeleti 
eljárás lefolytatását és tárgyalást kezdeményeztek a MEKH-hel. A támogatás értékének rendezéséig 
társaság likvid helyzetének javításához és a megfelelő üzembiztonság fenntartásához további 
intézkedések megtétele szükséges. Ennek kapcsán kezdeményezte a Kft., hogy az önkormányzati 
épületek, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában a fűtési hődíjra 
2016.11.01-2017.03.31. közötti időszakra előlegszámla kibocsátása után azt 99.629.633.-Ft 
értékben az önkormányzat fizesse meg. Az előlegszámla pénzügyi teljesítését a tényleges 
hőfogyasztás elszámolásakor havonta vennék figyelembe.  
 
A jelenleg önkormányzati tulajdonában lévő általános iskolákat az állami fenntartású tankerületi 
központ 2017. január 1. napjától átveszi, ezért az előkészítő osztály javasolja ezen intézmények 
vonatkozásában, hogy a fűtési hődíjra vonatkozó előleget az önkormányzat 2016. december 31. 
napjáig fizesse ki a DVCSH Kft. részére.  
A DVCSH Kft. által a határozat mellékletét képező várható hőfogyasztásról megküldött lista alapján 
az előkészítő osztály kivonta a Kft. által kért összegből a 2016. december 31-e utáni időszakra eső 
várható hődíjat azon intézmények vonatkozásában, ahol a GESZ van számlafizetőként feltüntetve 
Az így kikalkulált összeg: 64.190.194.-Ft, azaz Hatvannégymillió-százkilencvenezer-
százkilencvennégy forintot tesz ki. 
 
II. Vonatkozó jogszabályok: 
 
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, 
valamint a Klebelsberg Központról 134/2016. (VI.10.) Korm. rend. szerint: 
 
1. § A Kormány a tankerületi központokat jelöli ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 94. § (4) bekezdés n) pontja szerinti, az állami köznevelési 
közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként. 
14. §. (3) Az 1-8. §, a 9. § (2) bekezdése, a 10. § (3)-(5) bekezdése, a 11-13. § és a 20-25. §, 
valamint a 3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba. 
15. § (2) A köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-
jétől a KLIK jogutódja az a tankerületi központ, amelynek a 9. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatellátási területén a köznevelési intézmény székhelye található. 
 
Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és területfejlesztési bizottság és a Pénzügyi bizottság. 

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a Közgyűlésen. 
 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé: 
 



 Határozati javaslat  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…......../2016.(XI.17.) határozata 

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az önkormányzati épületek 
és az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában fűtési hődíj előleg 

kifizetéséről 
 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a határozat mellékletét 
képező táblázat szerint - az oktatási intézmények miatti korrekció után - az önkormányzati 
épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények fűtési hődíjára mindösszesen 
64.190.194,-Ft, azaz Hatvannégymillió-százkilencvenezer-százkilencvennégy forint összegű 
előleget fizet ki a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az alábbiak szerint: 
- a 2016.11.01-2016.12.31. napja közötti időszakra azon intézmények tekintetében, ahol 
számla fizetőként a GESZ van feltüntetve és 
- a többi fogyasztási hely vonatkozásában 2016.11.01 -2017.03.31. közötti időszakra.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelete.................…... mellékletének...................................... sora terhére teljesíti, azzal 
hogy a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. az általa kiállított előlegszámlák 
teljesítését a tényleges fűtési hőfogyasztás elszámolásakor havonta veszi figyelembe. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
pénzügyi teljesítéséről Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. által kiállított 
előlegszámla alapján. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
                 a  DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Gazdasági Igazgatóság igazgatója, 
                  a Jogi és Szervezési igazgatóság igazgatója  
                  a GESZ vezetője 

 és a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz történő érkezését követő 

8 napon belül 
              
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
rögzített kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a 2017. évi költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              - a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
             - a Gazdasági Igazgatóság igazgatója 
             - a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 



 
Határidő:  a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
 
Dunaújváros 2016. november 17. 

 

 

         Hingyi László s.k.                                          Pintér Attila s.k.                                  
     a gazdasági és területfejlesztési                         a pénzügyi bizottság elnöke 
                    bizottság elnöke                                          
 


