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Javaslat 

a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismerésére

Tisztelt Közgyűlés!

A DVCSH Kft. megküldte a 2015. évi éves beszámolóját megismerés céljából Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata, mint közvetett tulajdonos felé. 

A DVCSH  Kft. a Közgyűlés, mint tulajdonos részére megküldte a gazdasági társaság 2015. évi
üzleti évről szóló 
- a 2015. évi mérlegbeszámolót (az előterjesztés 1. számú melléklete),
- a 2015. évi eredménykimutatás (az előterjesztés 2. számú melléklete),
- kiegészítő mellékletet ( az előterjesztés 3. számú melléklete)
- a 2015. évi környezetvédelmi jelentését (az előterjesztés 4. számú melléklete),
- független könyvvizsgálói jelentést  (az előterjesztés 5. számú melléklete).

Teljességi  nyilatkozat  és  felügyelőbizottsági  jegyzőkönyv  a  2015.  évi  éves  beszámolóval
kapcsolatosan nem áll az előkészítő osztály rendelkezésére. 

Az előkészítő osztály felhívja a Tisztelt Közgyűlés figyelmét arra, hogy a „Belföldi ért. Nettó árbev.”
összege  5.143.575  E  Ft,  az  „Adózott  eredmény”  5.220  E  Ft.  A  magas  árbevétel  ellenére
aránytalanul alacsony összegű az eredménye a társaságnak, melyből osztalék nem fizethető ki a
tulajdonosoknak, vagy olyan döntés mellett is csak nagyon kis összegű osztalékhoz juthatnak a
tulajdonosok.
Javasolt a működés költséghatékonyabbá tételére vonatkozó intézkedési tervek bekérése.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság és a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2017. (II.16.) határozata 

a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismeréséről:
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVCSH  Kft.  2015. évi beszámolóját az
előterjesztés  mellékletei szerint nem javasolja jóváhagyni a DVG Zrt.  Igazgatóságának, egyben
utasítja a polgármestert a határozat közlésére, valamint utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját,
hogy  kezdeményezze  a  DVCSH  Kft.  taggyűlésének  összehívását  és  az  alábbiakról  kérjen
tájékoztatást  a  DVCSH  Kft.-től  és  azt  küldje  meg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának:

a., az alábbi, a DVCSH Kft. 2015. évi beszámolójával kapcsolatos, a beszámoló Kiegészítő 
mellékletében nem részletezett információk megismerése érdekében 

a.a.) A Kiegészítő melléklet 6. oldalán a rövid lejáratra adott kölcsönök között szerepel az Energo-
Hőterm Kft.-nek adott 483.466 e Ft összegű kölcsön. A DVCSH Kft. mennyi időre, milyen 
feltételekkel adta  a kölcsönt az Energo Hőterm Kft.-nek, s a kölcsön folyósítását jóváhagyta-e a 
taggyűlés.

a.b.) Költségvetési kapcsolatból eredő követelések és kötelezettségek részletes kimutatása, a NAV
revízióval kapcsolatos befizetési kötelezettségek részletezése

a.c.) Az egyéb követelésekre elszámolt 130.918 e Ft összegű értékvesztés részletes ismertetése



a.d.)  A Kiegészítő melléklet 8. oldalán 19.701 e Ft összegben képzett céltartalék részletezése, 
alátámasztása

b.) a lakossági fűtési alapdíj részét képező, a  KERETprogram megvalósítását szolgáló árbevétel 
felhasználásának évenkénti, részletes kimutatása

c.) a társasházakkal, lakásszövetkezetekkel kötött víz-csatorna rendszer átalánydíjas ügyeleti és 
karbantartási szerződés alapján a társasházak, lakásszövetkezetek által befizetett mérőnkénti havi
40 Ft-os vízmérő hitelesítési díj  felhasználása részletes kimutatása

d.) tájékoztatás kérése arról, hogy 2015. évtől a DVCSH Kft. által kiadott közüzemi szolgáltatást
tartalmazó  számlák  végösszegét   -   a  fizetési  kötelezettséget  átutalással  teljesítő  fogyasztók
esetében  - miért a Global Faktor Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett számlájára kell teljesíteni. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a
DVCSH Kft. taggyűlésén az 1. pontban megfogalmazott álláspontot képviselje.

Felelős: - a határozat közléséért 
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 nyolc napon
belül

      a tájékoztatás közgyűlés elé terjesztésére: 2017. március 16.

Dunaújváros, 2017. február 16.

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


