
Kiosztásra a sürgősségi indítványhoz 
 

 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 5. 
mellékletének közüzemi díjak sora terhére 39.852.213.-Ft-ot, az általános tartalék sora 
terhére 24.337.981.-Ft-t teljesíti az alábbi bontásban: 

Intézmény 2016. év (Ft) 2017. év (Ft) 

Bartók 1.060.096 1.590.145

Bölcsődék 3.359.917 5.039.875

DMJV 3.511.570 5.267.354

Óvodák 7.127.676 10.691.514

GESZ 206.130 309.195

Iskolák 23.626.892 -

Könyvtár 665.461 998.191

Útkeresés 294.471 441.707

Összesen 39.852.213 24.337.981
 

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, 
                  az intézmények vezetői 

 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 
             
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                                          
 


