
 65. számú napirendi ponthoz 
„A” változat 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2016. (XII.15.) határozata 
a DVG Zrt. részére történő tagi kölcsön nyújtásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-

Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban DVCSH Kft.) likviditási helyzetének és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban:Hivatal) a DVCSH Kft. általi 
a távhőtámogatás összegének módosítási kérelmére vonatkozó állásfoglalása - mely 
szerint nem a Hivatal által alkalmazott módszertan eredményezte a DVCSH Kft. 2015. 
évi veszteséges működését - ismeretében úgy határoz, hogy a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) részére a DVCSH Kft. pénzügyi 
helyzetének stabilizálása, valamint az Mötv.13. § (1) bekezdés 20. pontja szerinti 
távhőszolgáltatási közfeladatok zavartalan ellátása érdekében a 2017. évi 
önkormányzati költségvetés terhére 151.500.000,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújt 
azzal, hogy 

- a tagi kölcsön összegét 2017. január 13. napjáig folyósítja; 
- a tagi kölcsön összegét a DVG Zrt. a DVCSH Kft. részére tagi kölcsönként köteles 

2017. január 31. napjáig átadni azzal, hogy a DVCSH Kft.-vel megkötendő 
megállapodásban a DVG Zrt. olyan biztosítékokat (így többek között inkasszós 
jogot a DVCSH Kft. valamennyi bankszámlájára) kössön ki, melyek a tagi kölcsön 
visszafizetését garantálják, amennyiben a DVCSH Kft. a DVG Zrt.-vel a 2016. évi 
Névtelen árok kezelésére vonatkozó szerződéses jogviszonyát rendezi, mely 
tényről a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója levélben értesíti a polgármestert; 

- a DVG. Zrt. a tagi kölcsön összegét 2017.  december 31. napjáig köteles az 
önkormányzat részére visszafizetni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező tagi kölcsön szerződés aláírására, egyúttal felkéri a 
határozat közlésére. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, 
hogy jelen határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a tagi kölcsön szerződést 
kösse meg a DVCSH Kft.-vel. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, 
hogy képviselje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 
állásfoglalás alapján kialakított önkormányzati álláspontot a DVCSH Kft. taggyűlésén, mely 
szerint a DVCSH Kft. a lehetséges hővásárlási megoldások közül azt válassza, amely 
alapján a társaság gazdálkodása nem lesz veszteséges. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
             a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
   
Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8  



  napon belül 
                  - a tagi kölcsön szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon                  
belül 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  
   
Felelős:       a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  
 Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
 
 
„B” változat 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2016. (XII.15.) határozata 
a DVG Zrt. tagi kölcsön kérelme elutasításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban DVCSH Kft.) likviditási helyzetének és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban:Hivatal) DVCSH Kft. általi  
távhőtámogatás összegének módosítási kérelmére vonatkozó állásfoglalásának - mely 
szerint nem a Hivatal által alkalmazott módszertan eredményezte a DVCSH Kft. 2015. évi 
veszteséges működését -  ismeretében úgy határoz, hogy a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.), a DVCSH Kft. többségi tulajdonosa részére 
nem nyújt tagi kölcsönt a Dunaújvárosi Víz,-Csatorna-Hőszolgáltató Kft. működő-és 
fizetőképessége biztosítására. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a DVCSH Kft. 
az alábbi intézkedéseket szándékozik megtenni a bevezetett távhődíj támogatás negatív 
értéke miatt keletkezett pénzügyi helyzete stabilitása érdekében: 
 
 - DVG Zrt.-vel kötött karbantartási szerződés azonnali hatályú felmondása(50 millió forint) 
- a fogyasztókkal kötött költségosztós elszámolások azonnali hatályú felmondása (32 millió 
forint) 
- pénzügyi teljesítés azonnali hatályú felfüggesztése, a DVG Zrt.-nek fizetendő 
vagyonbérleti díj vonatkozásában (210 millió forint/év) 
- létszámcsökkentés 15 fő elbocsátásával (45,8 millió forint) 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, 
hogy kezdeményezze a DVCSH Kft. taggyűlésének összehívását, 
- jelen határozat 2. pontjában felsorolt intézkedésekről való döntés vonatkozásában azokat 
taggyűlési hatáskörbe vonva, és ne támogassa az intézkedések megtételét; 
- képviselje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott állásfoglalás 
alapján kialakított önkormányzati álláspontot, mely szerint a DVCSH Kft. a lehetséges 



hővásárlási megoldások közül azt válassza, amely alapján a társaság gazdálkodása nem 
lesz veszteséges. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, 
hogy a DVCSH Kft. taggyűlésén jelen határozat 3. pontjában foglaltakkal egyezően 
szavazzon, egyúttal a taggyűlés határozatát küldje meg a polgármester részére. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy amennyiben a DVCSH 
Kft. ügyvezetője jelen határozat 2. pontjában meghatározott intézkedésekről taggyűlési  
határozatot mellőzve dönt, úgy felhatalmazza a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a   
kártérítési igénnyel lépjen fel a társasággal, és az ügyvezetővel szemben szerződésszegő 
magatartás esetén. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a DVCSH Kft.-be az 
önkormányzat által delegált felügyelő bizottsági tagokat az ügyvezető tevékenysége 
fokozott ellenőrzésére. 
 
7.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök- vezérigazgatóját, 
hogy kezdeményezze a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál a 
működési engedély visszavonását, amennyiben a vagyonbérleti díj fizetését felfüggeszti a 
DVCSH Kft. 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármester jelen határozat 
közlésére. 
 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
             a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
   
Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8  
  napon belül 
                  
Dunaújváros, 2016. december 15. 
         

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

 
                                                                                         

          Tóth Kálmán s.k,  
                           az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
   elnöke 


