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Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2018. évi éves beszámolójának
megtárgyalására,  és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára
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Javaslat 
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2018. évi éves beszámolójának megtárgyalására, és

egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

I. 2017. évi beszámolóra visszatekintés

Az  Energo-Hőterm  Kft.  2017.  évi  éves  beszámolójához  tartozó  kiegészítő  mellékletéből  és  üzleti
jelentésből kiderült, hogy a tárgyi eszközök értéke csökkent 1.943.613,- Ft-tal. A kiegészítő melléklet
ezt a számadatot hibásan tartalmazta tekintettel arra, hogy a fenti összeg ezer Ft-ban értendő, vagyis a
Mérleg Eszközök oldalon a 12. sor tartalmazta a Műszaki  berendezések, gépek, járművek soron a
csökkenés egyértelműen mutatta, hogy 1.919.663 E Ft-ról 0-ra fogyott el.

A kiegészítő melléklet az alábbiakat tartalmazta:
„A tárgyi eszközök értéke az előző időszakhoz képest 1.943.631 Ft-tal csökkent. Az ERSTE Bank 2012.
december 18. napján kelt Opciós szerződés ingóságot terhelő vételi jogra, amellyel a bank nem élt. A
készfizető kezesek – Energott  Kft.  és a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna – Hőszolgáltató Kft. - éltek az
opciós joggal.”

Az  Energo  Hőterm  Kft-t  erőmű működtetésére  és  üzemeltetésére  hozták  létre  a  tulajdonosok.  Az
önkormányzat 2009. március 17-én 527,5 millió Ft tőkével lépett be a társaságba.

A megküldött  dokumentumok  (előterjesztés 4.  sz.  melléklet) a  hőenergia értékesítés  veszteségét
mutatja. A társaság bérleti  díjat fizet az Energott Kft-nek a földterület után illetve karbantartási díjat
fizetett az Energott Kft-nek a gázmotorokra vonatkozóan. Az Energott Kft. tehát az alábbi jogcímeken
halmozott fel követeléseket az Energo-Hőterm Kft. felé:
• bérleti díj;
• karbantartási költség;
• kezesi teljesítés ERSTE Bank felé.

A fentiekkel  szemben áll  a hőenergia vásárlása,  amelyet  az Energott  Kft.  és a társaság vélhetően
beszámításokkal rendezett..

A 2016. évi beszámoló kiegészítő mellékletének 9. oldala szerint az Energo-Hőterm Kft. 2005. évben a
Dunaújváros, Építők útja 1. sz. alatt létesítendő kombinált hő és villamos energia termelő létesítmény
megvalósítására  beruházási  hitelt  vett  fel.  A felmerült  többlet  munkákra  a  társaság  2007.  évben
257.400 e Ft hitelt igényelt, az összes kötelezettség az Erste Bank felé 3.557.400 e Ft volt. A társaság
2016. december 31. napján 374.109 e Ft volt a hitelállománya. Társaság hitelszerződés szerint 2018.
január 15. napjáig kell a kifizetnie a tőke és kamat tartozását.

Ugyanakkor a rövid lejáratú kötelezettségek között  szerepel 184.867 e Ft 2018. évben törlesztendő
hitelrészlet,  és  192.253  e  Ft  szállítói  kötelezettség.  Rövid  lejáratú  kötelezettség  jelentős  tulajdoni
részesedési viszonyú vállalkozásban az Energott Kft. felé 1.141.484 e Ft szerepel (amelynek alapja az
önkormányzat részére eddig ismeretlen, mivel a társaság az önkormányzat felhívása ellenére eddig
részletes adatokat erről nem szolgáltatott). Egyéb tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szembeni rövid lejáratú kötelezettségek között – 897.358 e Ft - tartották nyilván a Dunaújvárosi Víz-,
Csatorna – Hőszolgáltató Kft. felé 865.344 e Ft kölcsön és 31.982 e Ft kamattartozást, az ALFA-NOVA
Kft. felé 5.606 e Ft kamattartozást.

A  2009.  évi  elsőbbségi  osztalék  kifizetéssel  kapcsolatos  a  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata felé 2010. évben a társaság az előírt osztalékból rendezett 78.470 e Ft-ot, a maradék
21.530 e Ft-ot, valamint a 2010. évi adózott eredmény után 100.000 e Ft elsőbbségi osztalékfizetési
kötelezettséget - 121.530 e Ft - tartja nyilván.

Az Energo-Hőterm Kft. 2017. évi üzleti jelentésének 5. oldala szerint a 6 db gázmotor értékesítése az
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üzleti  célkitűzésnek  megfelelően  történt.  Ezen  felül  rögzítésre  kerül,  hogy  a  negatív  saját  tőkét  a
társaság az üzleti célkitűzésben leírt módon rendezte. A saját tőke rendezése a Ptk. 3:189. § (1) bek.
szerint nem az ügyvezetés, hanem a tagok feladata taggyűlési határozat formájában:

Ptk. 3:189. § (1):  Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés
tartása  nélküli  döntéshozatalát  kezdeményezni  a  szükséges  intézkedések  megtétele  céljából,  ha
tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

3:109. § [A legfőbb szerv feladat- és hatásköre] 
[…]  (2)  A gazdasági  társaság  legfőbb  szervének  feladata  a  társaság  alapvető  üzleti  és  személyi
kérdéseiben való  döntéshozatal.  A legfőbb szerv  hatáskörébe tartozik  a  számviteli  törvény szerinti
beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

Dunaújváros MJV Önkormányzata rendelkezésére nem áll olyan taggyűlési határozat, mely az opciós
jogra  vonatkozóan ismert  állásfoglalást  tartalmazna,  sem az  ERSTE Bankkal  2012.  december  18.
napján kelt Opciós szerződés ingóságot terhelő vételi jogra. A társaság 2016. évi beszámolójában a
beruházási hitel biztosítékai között nincsen felsorolva opciós vételi jog.

Az önkormányzat számára ismeretlen továbbá, hogy:
1. az üzleti  célkitűzések között  ki  döntötte el,  hogy az Energo-Hőterm Kft.  alaptevékenységéül
szolgáló vagyontárgyak (gázmotorok) értékesítésre kerülnek?
2. az  Energo-Hőterm  Kft.  vagyontárgyai  között  a  hőtermelő  egységek  képviselték  a  nagyobb
értéket  (legalábbis  a  2016.  évi  beszámolóban)  és  a  hőtermelést  meg  tudja-e  és  miből  oldani  a
társaság?
3. az Energo-Hőterm Kft. miből kívánja rendezni a 2011. év óta esedékes fizetési kötelezettségét
az önkormányzat felé ill. mi a fedezete az önkormányzati vagyonnak. A 2018. évi beszámoló alapján a
társaság eszközként jelenleg csak ingatlanvagyonnal rendelkezik (hiszen a 2018. évi beszámolóban
tárgyi  eszközként  nyilvántartott  vagyoni  értékű jogok is  vélhetően megszűntek  a termelő eszközök
értékesítésével)?
4. milyen körülmények között kerültek értékesítésre a társaság eszközei?

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 336/2018. (V.31.) határozatával a határozatban foglalt indokok alapján 
nem fogadta el az Energo- Hőterm Kft. 2017. évi éves beszámolóját. (a határozat melléklete)

II. 2018. évi éves beszámoló

Az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.  az önkormányzat, mint a gazdasági társaság 50 %-os
részesedéssel rendelkező tulajdonosa részére megküldte a társaság 2018. évi üzleti évről szóló éves
beszámolóját:
-  a 2018. évi mérlegbeszámolót (a határozati javaslat 1. számú melléklete),
-  a 2018. évi eredménykimutatás (a határozati javaslat 2. számú melléklete),
-  a 2018. évi kiegészítő mellékletet (a határozati javaslat 3. számú melléklete)
-  a 2018. évi üzleti jelentést (a határozati javaslat 4. számú melléklete).

A  független könyvvizsgálói jelentés  szerint  az  éves beszámoló megbízható és  valós képet ad a
gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, az üzleti jelentés összhangban van a
társaság 2018. évi beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival, a 2018. december
31-ei fordulónappal készített mérlegben az eszközök és források egyező végösszege 1.194.952  e
Ft, a  mérleg  szerinti eredmény -460.129  e Ft veszteség (a   határozati javaslat  2. számú
melléklete). 
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A  gazdasági  társaság  felügyelő  bizottsága  a  2018.  évi  éves  beszámolót  nem  fogadta el.(az
előterjesztés 3. számú melléklete)

A gazdasági társaság az előterjesztés 4. számú mellékletében csatolt levéllel egészítette ki a 2018.
évi éves beszámolóját, mellyel a gázenergia áraival kapcsolatos információkat tartalmazza.

A 2018. évi éves beszámolóval kapcsolatosan fontos kiemelni, hogy a saját tőke-jegyzett tőke aránya
nagyon  kedvezőtlen  helyzetben  van,  annak  helyreállítására  közel  1  milliárd  forintot  kellene  a
tulajdonosoknak fordítani.

Továbbá az adózott eredmény a 2017. évi 575.690 eFt-os szintről 2018. évre -460.129 eFt-ra süllyedt.

A DVCSH Kft.  a 2018.  év folyamán az Energo-Hőterm Kft.-ben történő tőkeemelési javaslattal
kereste  meg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát,  melyet  Dunaújváros  MJV
Közgyűlése a 426/2018. (VI.15.) határozatával utasított el, miszerint a DVCSH Kft. 2018. évi üzleti
terve ismeretének hiányában nem látható a tőkeemelésből  származó ügyletnek a DVCSH Kft.
gazdálkodására  való  hatása  és,  hogy  a  távhő  szolgáltatás,  az  ivóvíz  szolgáltatás,  valamint  a
szennyvíz elvezetés szolgáltatás folyamatos ellátásának biztonságát veszélyeztetné-e. Később ezt
az ajánlatot a DVCSH Kft. az önkormányzat részére ismeretlen okból visszavonta. 

III.   stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítésének kezdeményezéséről  

1.  Dunaújvárosi  telephellyel,  távhőtermelési  engedéllyel  rendelkeznek  továbbá  (Energott
Társaságcsoport):
- Energo-Hőterm Beruházó és Működtető Kft.,
- Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.,
- HF Formula Termelő és Szolgáltató Kft.
- Perkons DHŐ Kft.

Az Energo-Hőterm Kft. jelentős kötelezettségállománnyal rendelkezik, ezért hosszú távú finanszírozása
kérdéses. A gázmotorok egy része az Energott Kft. tulajdonába került az Energo-Hőterm Kft.-ből - mely
jogügyletet az önkormányzat megtámadta. Mivel mindkét társaság hőtermelési tevékenységet is végez,
ezért egy esetleges csőd ,vagy felszámolási eljárás veszélyeztethetné a távhőszolgáltatás zavartalan
ellátását, mely ellátás önkormányzati feladat.

2. A DVCSH Kft. nemcsak távhőszolgáltatást nyújt, hanem ellátja a víziközmű- szolgáltatást is – ezért az
egyes  víziközmű-szolgáltató  gazdálkodó  szervezetek  stratégiailag  kiemelt  jelentődésű  gazdálkodó
szervezetté nyilvánításáról szóló 101/2013. (III.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 52. pontjában foglaltak
szerint stratégiailag kiemelt gazdálkodó szervezetnek minősül.
Ez azért fontos, mert a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításara tekintettel
a DVCSH Kft. esetlege csődeljárása vagy felszámolása (a továbbiakban együttesen: felszámolás) esetén
a  csődeljárásról  és  a  felszámolási  eljárásról  szóló  1991.  évi  XLIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Cstv.)
általános rendelkezésit a Cstv. IV. fejezetében (65. §-70. §) foglalt eltérésekkel szükséges alkalmazni.

3.  A Cstv.  66.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  stratégiailag  kiemelt  jelentőségű  gazdálkodó  szervezet
felszámolása esetén vagyonfelügyelőként, vagy felszámolóként kizárólag a Kormány által rendeleteben
meghatározott  nonprofit  gazdasági  társaság  járhat  el,  míg  a  stratégiailag  kiemelt  jelentőségű
gazdálkodó szervezetnek nem minősülő társaságok esetén a felszámoló a felszámolók névjegyzékéből
kerül kijelölésre az általános szabályok szerint.

A stratégiailag kiemelt gazdálkodó szervezetnek történő átminősítés legnagyobb előnye, hogy a
Cstv. 66. § (2.a) bekezdése alapján az állami felszámoló ideiglenes vagyonfelügyelőként történő
kirendelése kötelező, a kirendelés iránt a felszámolást kezdeményező kérelem vagy értesítés
benyújtásától számított 3 munkanapon belül.
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4.  Nemcsak  a  stratégiailag  kiemelt  gazdálkodó  szervezetek  esetén,  hanem  bármely  felszámolási
eljárás  esetén  az  adott  társaság  vezető  tisztségviselői  kötelesek  együttműködni  az  ideiglenes
vagyonfelügyelővel.

A Cstv. 24/A. § (8) bekezdése szerint az adós cég vezetői kötelesek az ideiglenes vagyonfelügyelő
részére minden olyan segítséget megadni, amely feladatának elvégzéséhez szükséges. Ha az adós
cég vezetői az együttműködési kötelezettségüket súlyosan vagy ismétlődően megsértik -így legalább
két  alkalommal  a  vagyonfelügyelő  hozzájárulása  nélkül  kötnek  szerződést  vagy  tesznek  más
jognyilatkozatot – az ideiglenes vagyonfelügyelő kérelmére a bíróság  - a fizetésképtelenségre tekintet
nélkül – soron kívül dönt a felszámolás elrendeléséről.

5. A Cstv. 65. § (1) bekezdése alapján  a Kormány rendeletben stratégiailag kiemelt jelentőségű
gazdálkodó  szervezetnek  minősítheti  azokat  a  (3)  bekezdésben  meghatározott  gazdálkodó
szervezeteket:
a)  amelyek  adósságainak  rendezéséhez,  hitelezőikkel  való  megegyezéshez,  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 egyesített eljárásrend szerint történjen.

A Cstv. 65. § (3) bekezdése szerint:
„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”

6. A Cstv. 65. § (1) bekezdése és a 65. § (3) bekezdése alapján a Kormány rendeletben stratégiailag
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítheti az Energott Kft.ba tartozó társaságokat egy
esetleges fizetőképtelenséggel fenyegető helyzet,  vagy akár csődeljárás, illetve felszámolási eljárás
elrendelése  esetén,  mivel  hőtermelési  tevékenységükkel  közvetett  módon  lakossági  igényeket
elégítenek ki és emiatt nyilvánvalóan kiemelt közérdek fűződik adósságaiknak rendezéséhez, valamint
a szolgáltatásbiztonság folyamatos fenntartásához.

7.  A  stratégiailag  kiemelt  gazdálkodó  szervezetté  minősítés  szabályait  a  csődeljárásról  és  a
felszámolási  eljárásról  szóló  1991.  évi  XLIX.  törvény  szerinti  stratégiailag  kiemelt  jelentőségű
gazdálkodó  szervezetté  nyilvánítás  eljárási  szabályairól  szóló  359/2011.  (XII.30.)  Korm.  rendelet
tartalmazza (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet alapján a Cstv. 65. § szerinti rendelet kiadását célzó előterjesztést az adós gazdálkodó
szervezet főtevékenysége szerinti ágazati miniszter készíti el, és terjeszti a Kormány elé.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ágazati miniszter – a nyilvános adatbázisok figyelésével és a
hivatalosan  tudomására  jutott  információk  alapján –  haladéktalanul  jelzi  az  (1)  bekezdésben
említett  miniszternek,  amennyiben  olyan  stratégiai  szempontból  jelentős  gazdálkodó  szervezet
gazdasági-pénzügyi  nehézségeiről  szerez  tudomást,  amelyek  ellen  a  Cstv.  IV.  fejezete  szerinti
eljárások indulhatnak.
A Rendelet  1.  §  (2)  bekezdése  alapján  tehát,  akár  az  Önkormányzat  is  bejelentéssel  élhet  az
illetékes miniszternél,  amennyiben úgy  ítéli  meg,  hogy  az  Energott  Kft.  valamely  gazdasági
társaságának,  vagy  akár  az  egész  csoportnak  a  pénzügyi  helyzete  a  rendelkezésre  álló
információk  alapján  fizetésképtelenséggel  fenyegethet.  Az  Önkormányzat  által  szolgáltatott
információk  alapján  pedig  az  illetékes  miniszter  mérlegeli  a  Cstv.  65.  §-ában  meghatározott
kormányrendelet kezdeményezésének lehetőségét.
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8. Az Energott  Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.  vonatkozásában azok főtevékenységére figyelemmel
(gőzellátás, légkondicionálás, villamos energia termelés) a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 122. § alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter
hatáskörébe tatozik a Cstv. 65. §-a szerinti rendelet kiadását célzó előterjesztés elkészítése. 

Az  Energott  Fejlesztő  és  Vagyonkezelő  Kft.  tekintetében  is  valószínűleg  az  innovációért  és
technológiáért  felelős miniszter  hatáskörébe tatozik  a Cstv.  65.  §-a szerinti  rendelet  kiadását  célzó
előterjesztés elkészítése., mivel hőtermelési tevékenysége és a  és a hőtermelés folyamatosságának
biztosítása miatt lehet szükséges a stratégiailag kiemelt gazdálkodó szervezetté történő minősítésére.

9. A Cstv. meghatározza továbbá, hogy mely időpontig lehetséges a Cstv. 65. § (1) bekezdés szerinti
rendelet megalkotása. A Kormány a Cstv. 65. §-a szerinti rendeletet az alábbi időpontokban alkothatja
meg:
a) csőfeljárás esetén legkésőbb a csődeljárás kezdő időpontjától számított 30 napon belül;
b) felszámolási eljárás esetén pedig legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított 365 napon
belül;
c)  többségi  állami  befolyással  működő  gazdálkodó  szervezet  vonatkozásában,  csődeljárás  esetén
legkésőbb az egyezség megkötéséig, felszámolási eljárás esetén, ha egyezségi tárgyalásra kerül sor,
az  egyezség megkötéséig,  egyezségkötés  hiányában  pedig  legkésőbb a  felszámolási  záró  mérleg
bíróságnak történő benyújtásáig.

IV. Mandátum a taggyűlésre

Az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2019.  december  20.  napján  tartandó  taggyűlés
napirendi  pontjai   az  előterjesztés  5.  melléklete  szerintiek.  Szükséges a  tulajdonosi  képviselet
ellátását  végző  meghatalmazása,  és  álláspontjának  meghatározása,  melyet  a  határozati
javaslatban rögzítünk.

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. 

V. További releváns  6   jogszabályok:  

A számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény  (a  továbbiakban:  Sztv.) az éves beszámolóval
kapcsolatosan az alábbiakat fogalmazza meg:

“17. § (1) A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a 11. § szerinti üzleti évről az üzleti év utolsó napjával,
mint mérlegfordulónappal éves beszámolót köteles készíteni, illetve a 9. § (2) bekezdésében előírt
feltételek esetén egyszerűsített éves beszámolót készíthet.

(2) Az egyszerűsített éves beszámolónak az éves beszámolótól eltérő előírásait a 96-98/A. §-ok
tartalmazzák.

18. § Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok
változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a
céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az
időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott és a mérleg szerinti eredményt, valamint azokat az
adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének,
működése eredményének bemutatásához szükségesek.

19. § (1) Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az
éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.

(2) Az egymást követő üzleti évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és az
eredménykimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek
értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával kell biztosítani.

(3) A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző üzleti év
megfelelő adatát. Ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő mellékletben be kell
mutatni és indokolni kell. Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év(ek) éves beszámolójában
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elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó - a
mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált
megállapítások miatti - módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év
adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez
esetben a mérlegben is, az eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző
üzleti év adatai, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok.

(4) Ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több tételében is elhelyezhető, illetve ha egy adott
eszköz vagy kötelezettség minősítése az egyik üzleti évről a másikra megváltozik, akkor az alkalmazott
megoldást a kiegészítő mellékletben számszerűsítve, az összetartozás, az összehasonlíthatóság
tételhivatkozásaival meg kell adni.”

153. § (1)  „A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra 
jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező 
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is 
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására 
vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe
helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a 
könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta. „

154. § (1) „Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás 
magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, 
kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását 
is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.”

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

Bizottságok véleménye:

Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztjük elő:

I. HATÁROZAT JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…/2019. (XII.23.) határozata 
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2018. évi beszámolójának megismeréséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2018. évi
beszámolóját megismerte, azt 1.194.952 e Ft mérleg főösszeggel  és -460.129 e Ft mérleg szerinti
eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint nem fogadja el.

2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott döntése indokaként az
alábbiakat közli:

2.1.  Fenntartja a 336/2018.(V.31) (határozat  5.  melléklete),  és a 436/2018. (VII.12.)   (határozat 6.
melléklete)  határozataiban  megfogalmazott  aggályokat,  kérdéseket,  szakértői  megbízást,  melyekre
továbbra is választ vár az érintett társaságoktól, és kéri az iratbetekintés jogát biztosítani a szakértő
részére;

2.2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  határozottan  visszautasítja,  hogy  a  társaság
fizetésképtelenségi helyzetének kialakulásához bármilyen formában hozzájárult, továbbra sem ismert
számára,  hogy  a  társaság  –  a  CO2 kvóta  megvásárlása  esetében  –  miből  fedezte  volna  fizetési
kötelezettségeit, különösen az Energott Kft. és a DVCSH Kft. felé fennállóakat. (levelek határozat 7.
melléklete)
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2.3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát a társaság ügyvezetése biztosította arról, hogy a
vagyontárgyak  (gázmotorok,  stb.)  az  Energo-Hőterm  Kft.  kizárólagos  és  korlátozásmentes
használatában  maradnak,  így  az  Energo-Hőterm  Kft.  engedélyeiben  foglalt  tevékenységei  ellátása
maximálisan  biztosított,  a  hőtermelő  eszközök  továbbra  is  a  közszolgáltatás  ellátását  biztosítják,
ugyanakkor az ügyvezetés 2019.08.05-ig nem jelezte, hogy az Energo-Hőterm Kft. fizetésképtelenségi
helyzetben lenne, ill. engedélyesi tevékenységét nem képes ellátni.  (levelek határozat 8. melléklete)

3.3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi beszámoló alapján feltételezi, hogy a
társaság fizetési  képessége valójában sosem állt  helyre  és  a  2017.  évi  eszközértékesítés  csupán
számviteli  megoldást  jelentett  a  társaság  tőkehelyzetére,  hiszen  az  Energo-Hőterm  Kft.  minden
eddiginél nagyobb, 460.000.000,- forint összegű – távhő esetében közel 520.000.000,- forint összegű!
–  veszteséget  realizált  a  2018.  üzleti  évben,  ez  több,  mint  négyszerese  az  elmúlt  időszakban
általánosan realizált veszteségnek.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                             
             a polgármester

   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője

      Határidő:    - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 
      napon belül

II. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2019. (XII.23.) határozata  

az Energott Közszolgáltató Társaságcsoportba tartozó egyes társaságok stratégiailag  kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítésének kezdeményezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kezdeményezi  az  Energo-Hőterm  Beruházó  és
Működtető Kft., és az Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft., vonatkozásában az egyes víziközmű-
szolgáltató  gazdálkodó  szervezetek  stratégiailag  kiemelt  jelentődésű  gazdálkodó  szervezetté
nyilvánításáról szóló 101/2013. (III.29.) Korm. rendeletben foglalt eljárás szerint  az innovációért és
technológiáért felelős miniszternél a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény  65.  §  (1)  bekezdése  és  a  65.  §  (3)  bekezdése  alapján,  hogy  a  Kormány  rendeletben
stratégiailag kiemelt  gazdálkodó szervezetté minősítse ezen társaságokat,  mivel  mindkét  társaság
hőtermelési tevékenységet is végez, ezért egy esetleges fizetőképtelenséggel fenyegető helyzet, egy
esetleges csőd, vagy felszámolási eljárás veszélyeztethetné a távhőszolgáltatás zavartalan ellátását,
mely ellátás kötelező önkormányzati  feladat,  a társaságok hőtermelési tevékenységükkel közvetett
módon  lakossági  igényeket  elégítenek  ki,  és  emiatt  nyilvánvalóan  kiemelt  közérdek  fűződik
adósságaiknak  rendezéséhez,  valamint  a  szolgáltatásbiztonság  folyamatos  fenntartásához.  A
Kormány a Cstv. 65. §-a szerinti  rendeletet az alábbi időpontokban alkothatja meg:  a) csőfeljárás
esetén legkésőbb a csődeljárás kezdő időpontjától számított 30 napon belül; b) felszámolási eljárás
esetén pedig legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított 365 napon belül.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  jelen  előterjesztés  alapján  meghozott  határozatok
közlésével  tájékoztatja  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatalt  Dunaújváros
közigazgatási területén a távhőszolgáltatás, az ivóvíz szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és -
tisztítás folyamatos és biztonságos ellátása miatti aggályáról. 

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.és  2.  pontban
foglaltakhoz szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

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

          Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 
      napon belül

III. HATÁROZAT JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…/2019. (XII.23.) határozata 
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.  taggyűlése napirendjei tárgyalásához tulajdonosi

meghatalmazás

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. hatályos
távhőtermelői  engedélye  visszavonásához,  átruházásához  nem  járul  hozzá,  ezt  kéri  külön
napirendként felvenni és erről szavazni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 221/2018.(IV.18.) határozatával  az Energo-Hőterm
Kft.  részére  CO2 kvóta  megfizetésére  nyújtott  43.555.999,-Ft  tagi  kölcsön  visszafizetési
határidejét, mely  2019. szeptember 30. volt, nem hosszabbítja meg. (3. napirendi pont)

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a tájékoztatást, tekintettel arra, hogy az
Energo-Hőterm Kft. és az ENERGOTT Kft., mint az Energo-Hőterm Kft. tagja közötti szerződés
megkötése a  Ptk.3  :188.§(2)  bekezdése szerint  a  taggyűlés  hatáskörébe tartozik,  így  annak
felmondása is, ezért nem járul hozzá az erőművi-technológiai bérleti szerződés felmondásához.

    Nem járul hozzá a napirendhez tartozó többi szerződés megszüntetéséhez, mivel az ügyvezetés
korábbi  levele alapján maximálisan biztosította  az engedélyesi  feladatok ellátását  és  garantálta  a
közszolgáltatás akadálytalan ellátását.  (5. napirendi pont)

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá a szerződés megkötéséhez, kéri annak
ismertetését,  hogy  az  Energott  Kft.-vel  megkötendő  bérleti  szerződés  miért  tartalmaz  felmondási
tilalmat 2023.06.30-ig, ill.  milyen összegű lenne a bérleti  díj,  továbbá, hogy milyen megfontolásból
biztosít elővásárlási jogot az Energott Kft. részére 2023.06.30-ig, különös tekintettel az ügyvezetés
által előrevetített fizetésképtelenségi helyzetre. (6. napirendi pont)

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri az ügyvezetés  szíves tájékoztatását a társaság
tovább működésének feltételeire tett javaslatairól,  vagy, hogy a fizetésképtelenség megállapítására
milyen formában – felszámolás  vagy csőd – tesz javaslatot.  Utóbbi  esetben kérem ismertesse a
tervezett reorganizációt. (4.,7. napirendi pontok)

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
  - a polgármester
   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                     - a Vagyonkezelési osztály vezetője

        Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 
      napon belül

Dunaújváros, 2019. december 23.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

elnöke


