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 Javaslat 
a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez szükséges

döntés meghozataláról

Tisztelt Közgyűlés!

 Az Önkormányzat és a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (továbbiakban: DSZSZ Kft.) között
2012. június 7. napján  bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre Dunaújváros közigazgatási
területén települési  közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás,  mint  víziközmű szolgáltatás
biztosításához kapcsolódó szennyvíztisztító telep üzemeltetésére (1. sz. melléklet). A DSZSZ
Kft.  a  szennyvíztisztítási  feladatot  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  és  IBRD  Hitelből
létesített  szennyvíztisztító  telepen  végzi,  amelyet  szerződéssel  bérleti  díj  ellenében
használatba  kapott  az  Önkormányzattól.  A  víz  -és  csatorna  hálózat  üzemeltetését,  a
fogyasztók  felé  történő  számlázást  a  Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna-Hőszolgáltató  Kft.
(továbbiakban:  DVCSH  Kft.)  végzi  közszolgáltatóként,  amely  az  önkormányzat  100%-os
tulajdonában álló DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. többségi tulajdonában áll.

I. Felszámolás

A DSZSZ Kft.-vel szemben 2011. február 16-án végrehajtási eljárás indult. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal felé  fennálló  adótartozása  262.551.878,-Ft  volt.  A végrehajtási  eljárás  adatai
szerint  a  társaság  lefoglalható  értéket  képviselő  ingó,  ingatlan  vagyonnal,  valamint
kintlévőséggel, bankbetéttel és üzletrésszel nem rendelkezik. A lefolytatott végrehajtási eljárás
eredménytelen volt, ezért a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX
törvény  27.§  (2)  bekezdés  alapján  megállapítható  a  fizetésképtelenség,  így  a  27.§  (1)
bekezdése alapján elrendelhető a felszámolás.(2. sz. melléklet). 

Az előkészítő osztály tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a DSZSZ Kft. Önkormányzat
felé  fennálló  lejárt  esedékességű  vagyonbérleti  díj  tartozása  367.288.737,-Ft (3.  sz.
melléklet).  Az  önkormányzatnak érvényesítenie  kell  követeléseit,  a  felszámolási  eljárás
eredménytelensége alapozhatja meg a behajthatatlan követelés veszteségként való leírását.
A Cégközlönyben való közzétételkor esedékes hitelező igényt a nyilvántartásba vétel véget
be kell jelenteni a felszámolóhoz. A bejelentésnek a Cégközlönyben való közzétételt követő
40 napon belül kell megtörténnie egy igénybejelentő nyilatkozattal. A kérelemhez az ügyletre
és követelésre vonatkozó dokumentumokat és az ún. nyilvántartásba vételi díjnak az eljáró
bíróság Gazdasági Hivatalához történő befizetésének igazolását kell csatolni. A követelések
(kivéve a felszámolási költségnek minősülő és járadékjellegű követeléseket) nyilvántartásba
vételének feltétele, hogy a hitelező a követelése tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5000
forintot és legfeljebb 200 000 forintot a bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített
számlára - a bírósági ügyszámra hivatkozással - befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja.

Az előkészítő osztály  javasolja,  hogy kezdeményezze az Önkormányzat  a Kormánynál  a
DSZSZ Kft. stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté történő minősítését. A
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 65.§-a értelmében a
Kormányrendeletben stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítheti
azokat  a  meghatározott  körbe  tartozó  gazdálkodó  szervezeteket,  amelyek  adósságainak
rendezéséhez,  hitelezőikkel  való  megegyezéséhez,  reorganizációjához  nemzetgazdasági
érdek vagy kiemelt  közérdek fűződik, illetve amelyek esetében – ha a vagyonhiány és a
fizetésképtelenség előreláthatólag nem szüntethető meg – kiemelt gazdaságpolitikai érdek
fűződik ahhoz, hogy a jogutód nélküli megszüntetés gyorsabb, átláthatóbb és egységesített
eljárásrend szerint  történjék.  A jogszabály  alapján  stratégiailag kiemelt  jelentőségűnek
minősíthető többek  között  az  a  gazdálkodó  szervezet,  amelynek  működése
nemzetbiztonsági,  honvédelmi,  rendvédelmi,  haditechnikai,  energiabiztonsági,
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energiaellátási,  iparbiztonsági,  katasztrófavédelmi,  természetvédelmi,  környezetvédelmi,
közegészségügyi,  közműszolgáltatási,  infrastruktúra-fejlesztési,  kulturális  örökségvédelmi,
tömegtájékoztatási,  hírközlési,  közlekedési,  közlekedésbiztonsági,  kutatásfejlesztési,
népegészségügyi  indokból  vagy  a  lakosság  alapvető  közszolgáltatásokkal,  alapvető
élelmiszerekkel  való  ellátása  szempontjából  országos  jelentőségűnek,  valamint  bel-és
külgazdasági,  foglalkoztatáspolitikai  szempontból,  vagy  a  lakosság távhőszolgáltatással
vagy  más közműszolgáltatással  való  ellátása  szempontjából  kiemelt  vállalkozásnak
tekinthető. A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté történő nyilvánítással
a  felszámolás  küszöbére  kerülő  társaságok  működőképessége  az  általános  gazdasági
szabályoktól  eltérő,  speciális  jogszabályi  keretek  között  tartható  fenn.  Eltérő  szabályok
vonatkoznak az  ilyen  minősítésű gazdálkodó  szervezetekre  a  felszámolási  eljárás  során,
esetükben  felszámolóként  a  Kormány  által  rendeletben  kijelölt,  kizárólagos  állami
tulajdonban  álló  nonprofit  gazdasági  társaság  (mint  állami  felszámoló)  jár  el  és  fokozott
garanciális szabályok kerülnek alkalmazásra. 

II. Üzemeltető kijelölése, bérleti- üzemeltetési szerződés

A  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatal  (továbbiakban:  MEKH)  átfogó
ellenőrzése során megállapította, hogy a DSZSZ Kft. nem rendelkezik a Hivatal által kiadott
működési engedéllyel szennyvíztisztítási tevékenység végzésre, ezért a MEKH a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II.27.) Korm.rendelet 17. (8) bekezdése alapján Dunaújváros település közműves
szennyvízelvezetés  és  -tisztítás,  mint  víziközmű  szolgáltatás  biztosításához  kapcsolódó
szennyvíztisztító  telep  üzemeltetése  tekintetében  közérdekű  üzemeltető  kijelölése  iránti
eljárást indított (4. sz. melléklet). A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban: Vksztv.) szerint a víziközmű-szolgáltatás engedély nélküli végzése esetében,
a  Hivatal  a  tevékenység  végzőjét  azonnali  hatállyal  eltiltja  a  tevékenység  folytatásától,
továbbá a tevékenység végzőjével szemben bírságot szabhat ki. A MEKH a DSZSZ Kft.-t
eltiltotta az engedély nélkül végzett víziközmű-szolgáltatási tevékenységtől és a közérdekű
üzemeltető kijelöléséig a DVCSH Kft.-t látja el a víziközmű-szolgáltatási feladatokat (5. sz.
melléklet)

A  Hivatal  a  közérdekű  üzemeltetőt  a  tevékenység  ellátására  önkéntesen  kötelezettséget
vállaló  víziközmű-szolgáltatók  közül  jelöli  ki.  Ha  a  víziközmű-szolgáltatás  nyújtására
víziközmű-szolgáltató  nem  vállal  önkéntesen  kötelezettséget,  akkor  a  Hivatal  saját
hatáskörben jogosult  erre – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott  kormányrendelet
alkalmazásával  –  bármelyik  víziközmű-szolgáltatót  kijelölni.  A  kijelölés  meghatározott
időtartamra  érvényes  a  kormányrendeletben  meghatározott  feltételek  teljesüléséig.  A
közérdekű  üzemeltető  kijelölési  határozatban  foglaltak  szerinti  birtokba  lépésével
egyidejűleg,  az  érintett  víziközmű-rendszerre  vonatkozóan  fennálló  korábbi  üzemeltetési
jogviszony hatályát veszti. 

A Vkszt. 15. § (2) szerint víziközmű-üzemeltetési jogviszony vagyonkezelési szerződésen,
koncessziós szerződésen, vagy bérleti-üzemeltetési szerződésen alapul.
A  bérleti-üzemeltetési  szerződés  kizárólag  olyan  víziközmű-szolgáltató  társasággal  (a
továbbiakban: szerződött víziközmű-szolgáltató) jöhet létre:

a)  amely  kizárólag  az  ellátásért  felelős,  vagy  rajta  kívül  az  állam,  települési  
önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll;
b) amely kizárólag az a) pont szerinti gazdasági társaság, vagy rajta kívül az állam, 
települési önkormányzat, vagy ezek együttes tulajdonában áll.
(7) A (6) bekezdés szerinti társaság holdingba szervezett módon is működhet.”
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A Vksztv. 2.§ 28. pontja alapján holding a számvitelről szóló törvény szerint anyavállalatnak és
leányvállalatnak minősülő társaságok együttese, ahol az anyavállalat egyidejűleg megfelel a
nemzeti  vagyonról  szóló  törvény  tulajdonosi  joggyakorlóval  szemben  támasztott
követelményeinek  is.  A  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  3.  §  (1)
bekezdésének 17. pontja szerint tulajdonosi joggyakorló: aki a nemzeti vagyon felett az államot
vagy a helyi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének
gyakorlására jogosult. Az anyavállalat DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. megfelel ennek a
kritériumnak.  Fentiek  alapján  a  DVCSH  Kft.  holdingként  működik,  bérleti-üzemeltetési
szerződés  köthető  a  társasággal.  A kapcsolt  vállalkozás  fogalmát  a  Társasági  adóról  és
osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról)
tartalmazza,  a 4. § (fogalmak) 23. pontja szerint kapcsolt vállalkozás: a) az adózó és az a
személy,  amelyben  az  adózó  –  a  Ptk.  rendelkezéseinek  megfelelő  alkalmazásával  –
közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik.

A DVCSH Kft. rendelkezik a MEKH által kiadott víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel,
mind  a  közműves  ivóvízellátás,  mind  a  közműves  szennyvízelvezetés  -és  tisztítás
vonatkozásában 2023. június 30-ig, ezért javasoljuk egyeztető tárgyalások kezdeményezését
a későbbi üzemeltetés lehetőségéről (6. sz. melléklet).

III. Releváns jogszabályok

A  csődeljárásról  és  a  felszámolási  eljárásról  szóló  1991.  évi  XLIX.  törvény
(továbbiakban: Cstv.) vonatkozó rendelkezései:

„28.  § (1)Ha  az  adós  felszámolását  elrendelő  végzés  jogerőre  emelkedett,  a  bíróság  a
jogerőre  emelkedést  követően  haladéktalanul  kirendeli  a  felszámolót,  majd  elrendeli  a
felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának a Cégközlönyben való
közzétételét. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel
kerül sor.
(2) A közzétételnek tartalmaznia kell:
[...]
f) a  hitelezőknek  [ideértve  a  zálogjogosultat,  az  alzálogjog  jogosultját,  továbbá  a
zálogjogosulti  bizományost is -  ez utóbbit  abban az esetben is,  ha a biztosított  követelés
nem, vagy nemcsak őt illeti meg - valamint a biztosítéki célú vételi jog alapításával, illetve jog
vagy követelés biztosítéki célú átruházásával érintett, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba vagy
ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett  jogosultakat,  továbbá  a  3.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja
szerinti függő követelés jogosultjait is] szóló felhívást, hogy ismert követeléseiket - kivéve a
felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban [27. § (2) bekezdés e) pont] már
bejelentett  és  nyilvántartásba  vett  követeléseket  -  a  felszámolást  elrendelő  végzés
közzétételétől számított 40 napon belül a felszámolónak jelentsék be”

„46. § (5) A felszámoló külön nyilvántartásba veszi
a)
b) a 28. § (2) bekezdés f) pontjában előírt határidőben bejelentett követeléseket [ideértve a
felszámolási  eljárást  közvetlenül  megelőző  csődeljárásban  már  bejelentett,  és
nyilvántartásba  vett  követeléseket  is,  továbbá  a  3.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja  szerinti,
bejelentett függő követeléseket is], és
c) a 28. § (2) bekezdés f) pontjában előírt határidőn túl, de a 180 napos jogvesztő határidőn
belül bejelentett követeléseket.
[..]
46. § (7)
Az (5)  bekezdésben meghatározott  követelések - kivéve az 57. § (1) bekezdés  a)  és  c)
pontjában  foglalt  követeléseket  -  nyilvántartásba  vételének  feltétele,  hogy  a  hitelező  a
követelése tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 200 000 forintot a
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bíróság  Gazdasági  Hivatala  által  kezelt  elkülönített  számlára  -  a  bírósági  ügyszámra
hivatkozással - befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. „

„65. § (1) A Kormány rendeletben stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek
minősítheti azokat a (3) bekezdésben meghatározott körbe tartozó gazdálkodó szervezeteket,

a)  amelyek  adósságainak  rendezéséhez,  hitelezőikkel  való  megegyezéséhez,
reorganizációjához nemzetgazdasági érdek vagy kiemelt közérdek fűződik, vagy

b)  amelyek esetében -  ha a vagyonhiány és a fizetésképtelenség előreláthatólag nem
szüntethető meg -  kiemelt  gazdaságpolitikai  érdek fűződik  ahhoz,  hogy a jogutód nélküli
megszüntetés gyorsabb, átláthatóbb és egységesített eljárásrend szerint történjék.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletet

a) csődeljárás esetén legkésőbb a csődeljárás kezdő időpontjától  [10. § (1) bekezdés]
számított 30 napon belül,

b) felszámolási eljárás esetén pedig legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától [27. § (1)
bekezdés, 28. § (1) bekezdés] számított 365 napon belül,

c) többségi állami befolyással működő gazdálkodó szervezet, továbbá az olyan egyesület,
alapítvány esetében, ahol az alapítói jogokat, a tagokat megillető szavazati jogokat központi
költségvetési szerv vagy más állami szerv gyakorolja,

ca) csődeljárás esetén legkésőbb az egyezség megkötéséig,

cb)  felszámolási  eljárás  esetén  ha  egyezségi  tárgyalásra  kerül  sor,  az  egyezség
megkötéséig,  egyezségkötés  hiányában  pedig  legkésőbb  a  felszámolási  záró  mérleg
bíróságnak történő benyújtásáig,

d) olyan  gazdálkodó  szervezet  esetében,  amelynek  működése  katasztrófavédelmi,
természetvédelmi vagy környezetvédelmi szempontból tekinthető kiemelt jelentőségűnek, a
c) pont ca) és cb) alpontjában megjelölt időpontighirdetheti ki.

(3) Stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó szervezet,

a) amelynek  működése  nemzetbiztonsági,  honvédelmi,  rendvédelmi,  haditechnikai,
energiabiztonsági,  energiaellátási,  iparbiztonsági,  katasztrófavédelmi,  természetvédelmi,
környezetvédelmi, közegészségügyi,  közműszolgáltatási, infrastruktúra-fejlesztési, kulturális
örökségvédelmi,  tömegtájékoztatási,  hírközlési,  közlekedési,  közlekedésbiztonsági,
kutatásfejlesztési, népegészségügyi indokból vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal,
alapvető élelmiszerekkel való ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, valamint bel-
és külgazdasági, foglalkoztatáspolitikai szempontból, vagy a lakosság távhőszolgáltatással
vagy  más  közműszolgáltatással  való  ellátása  szempontjából  kiemelt  vállalkozásnak
tekinthető,[...]”

A  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény (továbbiakban:  Vksztv.)
tartalmazza  a  víziközmű-üzemeltetési  jogviszony  általános  szabályait,  amelyek  közül  a
következő rendelkezéseket emeljük ki:

„6. § (1) Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat.

„12. § (1)A víziközmű tulajdonosa a 16. § szerinti pályázat kiírását - ha pályázat kiírására
nem  kerül  sor,  az  üzemeltetési  szerződés  megkötését  -  megelőzően,  a  78.  §-ban
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meghatározott esetben pedig az ott meghatározott határidőig az e törvény felhatalmazása
alapján  kiadott  miniszteri  rendeletben  meghatározott  módon  vagyonértékelést  végez  és
annak eredményét legkésőbb a soron következő mérlegkészítés fordulónapjával könyvein
átvezeti. „

„15.  § (2)  Adott  víziközmű-szolgáltatási  ágazati  tevékenység  végzéséhez  szükséges
víziközmű-üzemeltetési  jogviszony  az  ellátásért  felelős  és  a  víziközmű-szolgáltató  között
létrejött, Hivatal által a működési engedélyben jóváhagyott:

a) vagyonkezelési szerződésen;
b) koncessziós szerződésen; vagy
c) bérleti-üzemeltetési szerződésen

               alapul.”

„16. § (6)  Vagyonkezelési,  továbbá  bérleti-üzemeltetési  szerződés  kizárólag  olyan
víziközmű-szolgáltató társasággal (a továbbiakban: szerződött  víziközmű-szolgáltató) jöhet
létre:

a)  amely  kizárólag  az  ellátásért  felelős,  vagy  rajta  kívül  az  állam,  települési  
önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll;
b) amely kizárólag az a) pont szerinti gazdasági társaság, vagy rajta kívül az állam, 
települési önkormányzat, vagy ezek együttes tulajdonában áll.
(7) A (6) bekezdés szerinti társaság holdingba szervezett módon is működhet.”

„35. § (1) Víziközmű-szolgáltatást a Hivatal által kiadott engedély alapján lehet végezni. Az
engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben meghatározott
ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására.”

„32. §(1) A Hivatal – az ellátáshoz fűződő közérdekből – víziközmű-szolgáltatás nyújtására
közérdekű üzemeltetőt jelöl ki, ha

a) a víziközmű-szolgáltatás nyújtása veszélybe kerül azáltal, hogy
aa) az üzemeltetési szerződés megszűnt,
ab) a  víziközmű-szolgáltató  gazdasági-pénzügyi  ellehetetlenülése,  fizetésképtelensége

következik be,
ac) a  víziközmű-szolgáltató tevékenységét  nem a jogszabályi  előírásoknak megfelelően

folytatja, és ez közvetlenül veszélyezteti a biztonságos ellátást vagy a felhasználók ellátása
azt megköveteli, vagy

ad) a Hivatal a víziközmű-szolgáltató engedélyét a 38. § (1) bekezdés  c) vagy  e) pontja
alapján visszavonta, és

b) az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltatás biztosításáról nem gondoskodott.
(1a) A Hivatal  közérdekű üzemeltetőt  jelölhet  ki  abban az esetben is,  ha a víziközmű-

üzemeltetés egyéb okból ellehetetlenül.

(2) A Hivatal a közérdekű üzemeltetőt a tevékenység ellátására önkéntesen kötelezettséget
vállaló  víziközmű-szolgáltatók  közül  jelöli  ki.  Ha  a  víziközmű-szolgáltatás  nyújtására
víziközmű-szolgáltató  nem  vállal  önkéntesen  kötelezettséget,  akkor  a  Hivatal  saját
hatáskörben jogosult  erre – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott  kormányrendelet
alkalmazásával  –  bármelyik  víziközmű-szolgáltatót  kijelölni.  A  kijelölés  meghatározott
időtartamra érvényes a kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesüléséig.
(3) A közérdekű üzemeltető a kijelöléssel érintett ellátási területre vonatkozóan mentesül a
felügyeleti  díj  fizetésének kötelezettsége alól,  továbbá e tevékenysége körében felmerülő
közműhasználati díj mértékét a Hivatal állapítja meg.
(4)A  közérdekű  üzemeltető  kijelölési  határozatban  foglaltak  szerinti  birtokba  lépésével
egyidejűleg,  az  érintett  víziközmű-rendszerre  vonatkozóan  fennálló  korábbi  üzemeltetési
jogviszony hatályát veszti.”
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Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási
és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság.

Bizottsági vélemények
A bizottságok elnöke az előterjesztéssel kapcsolatos álláspontjukat  a közgyűlésen,  szóban
ismertetik.

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2018. (X.18.)  határozata 
a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez szükséges

döntés meghozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír az alábbiakról:

1.1.  A  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Szolgáltató  Kft.  (továbbiakban:  DSZSZ  Kft.) ellen
fizetésképtelenség miatt felszámolás elrendelése iránti nemperes eljárás van folyamatban. A
társaság Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló, végrehajtás alá vont lejárt esedékességű
tartozása 262.551.878,-Ft. Az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű vagyonbérleti
díj tartozása 367.288.737,-Ft.

1.2.  A Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatal  (továbbiakban:  MEKH)  átfogó
ellenőrzése során megállapította, hogy a DSZSZ Kft. nem rendelkezik a Hivatal által kiadott
működési engedéllyel szennyvíztisztítási tevékenység végzésre, ezért a MEKH a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi  CCIX törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
58/2013. (II.27.) Korm.rendelet 17. (8) bekezdése alapján Dunaújváros település közműves
szennyvízelvezetés  és  -tisztítás,  mint  víziközmű  szolgáltatás  biztosításához  kapcsolódó
szennyvíztisztító  telep  üzemeltetése  tekintetében  közérdekű  üzemeltető  kijelölése  iránti
eljárást  indított,  majd  a  DSZSZ  Kft.-t  eltiltotta  az  engedély  nélkül  végzett  víziközmű-
szolgáltatási tevékenységtől és végzésben rendelkezett arról, hogy a közérdekű üzemeltető
kijelöléséig a DVCSH Kft.-t lássa el a víziközmű-szolgáltatási feladatokat.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  amennyiben a felszámolás jogerősen
elrendelésre  kerül  - kezdeményezi  a  felszámoló  felé  a  hitelezői  igény  nyilvántartásba
vételét,  a  Kormány  felé  a  DSZSZ  Kft.  stratégiailag  kiemelt  jelentőségű  gazdálkodó
szervezetté  történő  minősítését  és  ennek  érdekében  felhatalmazza  a  Polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a DVCSH Kft.
rendelkezik  a  MEKH  által  kiadott  víziközmű-szolgáltatói  működési  engedéllyel,  mind  a
közműves ivóvízellátás, mind a közműves szennyvízelvezetés -és tisztítás vonatkozásában
2023.  június  30-ig,  erre  és  az  1.2.  pontban  foglaltakra  tekintettel  felhatalmazza
polgármestert, hogy egyeztető tárgyalást kezdeményezzen a DVCSH Kft. ügyvezetőjével
a szennyvíztisztító telep üzemeltetésére kötendő bérleti-üzemeltetés szerződésről.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője

a DSZSZ Kft. ügyvezetője
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Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére történő megküldést 
követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2018. október 18.

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

                                          Pintér Attila s.k.
                                                 a pénzügyi bizottság
                                                              elnöke
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