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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.04.18.

Javaslat állásfoglalás kialakítására az Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön kérelméről 

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 2019.04.16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.04.16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16.

A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Hőterm Kft.-nek 2019. évben várhatóan 151 millió
forint CO2 fizetési kötelezettsége keletkezik, melynek megfizetésére pénzügyi fedezet nem áll a
társaság rendelkezésére, ezért kéri az önkormányzat segítségét a finanszírozásban. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 14741 /2019
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 
állásfoglalás kialakítására az Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön kérelméről 

Tisztelt Közgyűlés!

I. Az Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön kérelme

Az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  (továbbiakban:  Energo-Hőterm  Kft.) (2400
Dunaújváros,  Építők  útja  1.)   tájékoztatta  az  önkormányzatot,  hogy  2019.  évben  várhatóan
151.435.200,-Ft CO2 kvóta fizetési kötelezettsége keletkezik, melynek megfizetésére pénzügyi
fedezet nem áll a társaság rendelkezésre. A társaság ügyvezetője, Busi Éva kéri a tulajdonosok
(Önkormányzat  50%-Energott  50%)  segítségét  a  finanszírozásban.  A  kötelezettség  fizetési
határideje 2019. április 30. Az Energott Kft. hajlandó a kvóta díja 50%-ának megfizetésére (1. sz.
melléklet).

Amennyiben a pénzügyi teljesítés nem történik meg, úgy a hatóság 605.7 millió forint bírság
megfizetésére  kötelezi  a  társaságot,  mely  a  törzstőke  több  mint  50%-a,  megfizetésére  a
társaság  nem  képes,  végelszámolási/felszámolási  eljárásban  kerülhet  sor  a  kiegyenlítésre,
melynek következménye lehet, hogy a város hőellátása is veszélybe kerül (2. sz. melléklet)

II. Előzmények

II/1.  Az önkormányzat 2018. évben 221/2018.(IV.19.) határozatával  43.555.999,-Ft tagi kölcsönt
nyújtott az Energo-Hőterm Kft. részére, szintén CO2 kvóta megfizetésére, a kölcsön visszafizetési
határideje 2019. szeptember 30. (3. sz. melléklet).

II/2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 31-én tárgyalta az Energo-Hőterm
Kft. 2017. évi beszámolóját.  A beszámoló vizsgálata során jutott az önkormányzat tudomására,
hogy  a  társaság  a  tulajdonában  lévő  gázmotorokat,  melegvízmérőkazánt,  földgázégőt
értékesítette az Energott Kft. és a DVCSH Kft. részére, 2.692.000 e Ft értéken. Mindezt úgy
tette a társaság,  hogy  a jogügyletről  nem értesítette az önkormányzatot,  nem hívott  össze
ezzel kapcsolatban taggyűlést.

Fentiek  figyelembevételével  hozta  meg  a  Közgyűlés  a  336/2018.(V.31.)  számú  határozatát,
melyben  a  közgyűlés  nem  fogadta  el  az  Energo-Hőterm  Kft.  2017.  évi  beszámolóját  (4.  sz.
melléklet).

II/3.  Az Energo-Hőterm Kft.-nek  31.614.402,-Ft lejárt esedékességű adótartozása van DMJV
Polgármesteri  Hivatala  felé,  mely  hátralék  összegére  jelzálogjog  került  bejegyzésre  a
dunaújvárosi 322/3/A hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra (5. sz. melléklet).

Az  előkészített  határozati  javaslat  szerint  az  önkormányzat  50  millió  forint  keretösszegű
forrást biztosít a kvótamennyiség megvásárlására az Energo-Hőterm Kft. részére. A tagi 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  állsáspontjukat  a  közgyűlésen,  szóban
ismertetik.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő.



Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2019.(IV.18.) határozata 

CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosításáról az Energo-Hőterm Kft. részére

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  az  Energo-Hőterm  Beruházó,
Működtető  Kft.  (továbbiakban:  Energo.Hőterm  Kft.)  (az  önkormányzat  és  az  Energott  Kft.  a
társaságnak 50%-50% -ban tulajdonosa) CO2 kvóta vásárlása tárgyban írt tájékoztató levelét, mely
szerint a 2019. évi 21.909 t kvótamennyiség megvásárlásához szükséges közel 151 millió forint
fedezettel  nem  rendelkezik,  így  kéri  a  tulajdonosakat  az  üzletrész  arányuknak  megfelelő
finanszírozásra. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír az alábbiakról:
 -  DMJV  Közgyűlése  nem  fogadta  el  az  Energo-Hőterm  Kft.  2017.  évi  beszámolóját  DMJV
Közgyűlésének 336/2018.(V.31.) határozatában foglaltakra figyelemmel;
-  az  Energo-Hőterm  Kft.-nek  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  felé
31.614.407,-Ft  összegű  lejárt  esedékességű  adótartozása  van,  mely  hátralék  összegére  a
dunaújvárosi 322/3/A hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra jelzálogjog került bejegyzésre;
-   az önkormányzat  a 2018.  évi  20.245 CO2 kvótamennyiség megvásárlásához 43.555.999,-Ft
forrást biztosított tagi kölcsön jogcímén az Energo-Hőterm Kft.-nek, mely tagi kölcsön és az ügyleti
kamat összegét egy összegben 2019. szeptember 30. napjáig köteles visszafizetni a társaság;
- amennyiben az 1. pontban hivatkozott kvóta vásárlás pénzügyi teljesítése nem történik meg, úgy
a hatóság 605.7 millió forint bírság megfizetésére kötelezi a társaságot, mely a törzstőke több mint
50%-a, megfizetésére a társaság nem képes, végelszámolási/felszámolási eljárásban kerülhet sor
a kiegyenlítésre, melynek következménye lehet, hogy a város hőellátása is veszélybe kerül 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az Energo-Hőterm Kft.-
nek önkormányzati  részről  75 millió  forint  forrásra  lenne szüksége,  azonban az önkormányzat
nehéz gazdasági helyzete miatt az 1. pontban meghatározott kvótavásárlására 50 millió forintot
biztosít tagi kölcsönként az Energo-Hőterm Kft. részére. A tagi kölcsön az Energott Kft. legalább 50
millió  forint  kvóta  fizetési  hozzájárulás  átutalását  hitelt  érdemlően  igazoló  okirat  kézhezvételét
követő  5  munkanapon  belül  kerül  átutalásra.  Az  Energo-Hőterm  Kft.  a  kifizetést  követő  5
munkanapon  belül  köteles  megküldeni  az  önkormányzat  részére  a  kifizetés  napján  érvényes
tőzsdei és euró árfolyam alapján végzett számításokat. A kölcsön visszafizetési határideje 2019.
szeptember 30.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  az  Energo-Hőterm  Kft.  tulajdonosi
képviselőjét, hogy a társaság legközelebbi taggyűlésén kérjen tájékoztatást arról, hogy az Energo-
Hőterm Kft. milyen összegű bérleti díjat fizet a gázmotorok és segédberendezéseik használatáért,
valamint arról, hogy kitől mekkora mennyiségben vásárol hőenergiát a társaság, és azt kinek és
mennyiért adja tovább, továbbá Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti, hogy a
későbbiekben nem tud forrást biztosítani a kvóta megvásárlására és kéri,  hogy az ügyvezetés
tegyen  javaslatot  a  legközelebbi  taggyűlés  elé  a  gazdálkodás  átszervezésére  a  kvóta  fizetési
kötelezettség saját forrásból történő biztosításra.

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
            az Energo-Hőterm Kft. tulajdonosi képviselője

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

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 4.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2019.  évi  költségvetéséről  és



végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. b melléklet általános
tartalék  7.000.000,-Ft,  a  pályázati  felkészítés  önrész  tartalék  43.000.000,-Ft  sorokon,
mindösszesen 50.000.000,-Ft összegben forrást biztosít.

6.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  jelen
határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a  pénzügyi
teljesítésről a 3. pontban megjelölt időpontig, valamint a határozat mellékletét képező tagi kölcsön
szerződés  aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
            a Vagyonkezelési Osztály vezetője

a Költségvetési és Pénzügyi 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

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 5. pontjában
foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye
figyelembe.

Felelős:- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. április 18.

            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

                  


