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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 07.12.

Javaslat tagi kölcsön szerződés megkötésére az Energo-Hőterm Kft.- vel, a CO2 kvóta
vásárláshoz biztosított forrásra

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Busi Éva ügyvezető, Energo-Hőterm Kft.

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.07.11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.07.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.07.11.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Javaslat  tagi  kölcsön  szerződés  megkötésére  az  Energo-
Hőterm  Kft.-vel,  DMJV  Közgyűlésének  221/2018.  (IV.19.)  határozata  alapján  CO2 kvóta
vásárláshoz biztosított 43.555.999,-Ft forrásra.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 12117/2018
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Javaslat tagi kölcsön szerződés megkötésére az Energo-Hőterm Kft.- vel, a CO2 kvóta

vásárláshoz biztosított forrásra

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének 221/2018.  (IV.19.)  határozata  alapján  az
önkormányzat  50  millió  forint  forrást  biztosított  az  Energo-Hőterm  Kft.  részére  a  társaság
működését biztosító 20.245 CO2 kvótamennyiség megvásárlásához. A határozat rendelkezett arról
is, hogy a forrás akkor utalható át, amikor a társaság hitelt érdemlően, banki kivonattal igazolja,
hogy  a  társaság  másik  tagja,  az  Energott  Kft.  a  ráeső  részt  átutalta  az  Energo-Hőterm  Kft.
számlájára (1. sz. melléklet). Az önkormányzat átutalta az 50 millió forintot. Az aktuális tőzsdei és
euro árfolyamon számolva  87.111.998,-Ft-ot  fizetett  meg az Enego-Hőterm Kft. a  Vertis  Zrt.
Környezetvédelmi  Pénzügyi  Zrt.  részére.  Az  önkormányzat  és  az  Energott  Kft.  által  fizetendő
összeg 43.555.999-43.555.999,-Ft.  Az  Energo-Hőterm Kft  (2.  sz.  melléklet).  az  önkormányzat
részére visszautalta az 50.000.000,-Ft és a 43.555.999,-Ft különbözetét, azaz 6.444.000,-Ft-ot.

Jelen előterjesztés javaslatot tesz 43.555.999,-Ft összegű tagi kölcsön szerződés megkötésére, a
kölcsön visszafizetési határideje 2019. szeptember 30.

Az anyagot tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, valamint az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Bizottságok véleménye:
A  bizottságok  elnökei  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményüket  a  közgyűlésen,  szóban
ismertetik.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő.

   Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2018.(VII.12.) határozata 

tagi kölcsön szerződés megkötésére az Energo-Hőterm Kft.- vel, a CO2 kvóta vásárláshoz
biztosított forrásra

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  221/2018.(IV.19.)  határozata  alapján  az
önkormányzat  50 millió forint  forrást biztosított  az Energo-Hőterm Kft.  (az önkormányzat  és az
Energott Kft. a társaságnak 50%-50% -ban tulajdonosa) részére a társaság működését biztosító
20.245 CO2 kvótamennyiség megvásárlásához. Az Energo-Hőterm Kft.-nek az aktuális tőzsdei és
euro árfolyamon számolva 87.111.998.-Ft-ot kellett megfizetni a Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi
Zrt.  részére.  Az  önkormányzatra  és  a  társaság  másik  tagjára,  az  Energott  Kft.-re  eső  rész
43.555.999,-Ft- 43.555.999,-Ft. Az Energo-Hőterm Kft. az önkormányzat részére visszautalta az
50.000.000,-Ft és a 43.555.999,-Ft különbözetét, azaz 6.444.000,-Ft-ot.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  rögzítettek  ismeretében  úgy
határoz, hogy a 2018. április 23-án az Energo-Hőterm Kft. részére átutalt 43.555.999,-Ft összegre
tagi kölcsön szerződést köt a társasággal, a kölcsön visszafizetési határideje 2019. szeptember
30.



3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert  jelen  határozat
mellékletét képező tagi kölcsön szerződés aláírására, egyúttal felkéri a határozat közlésére.
Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
            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       

Dunaújváros, 2018. július 12.

            Hingyi László s.k.              Tóth Kálmán s.k.                           Pintér Attila s.k.       
a gazdasági és területfejlesztési   az ügyrendi, igazgatási és             a pénzügyi bizottság 
            bizottság elnöke                      jogi bizottság elnöke                             elnöke

                  


