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Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 01. 23.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése 826/2019.  (XII.23.)  határozata
módosításra

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
                    Dr. Kaja Edit ügyintéző
Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.01.21.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.01.21.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV Közgyűlése  826/2019.  (XII.23.)  határozatával
döntött az Energott Közszolgáltató Társaságcsoportba tartozó egyes társaságok stratégiailag
kiemelt  jelentőségű  gazdálkodó  szervezetté  minősítésének  kezdeményezéséről.  Az
ENERGOTT Kft.  2020. január 20-án kelt  levelében sérelmezte a Kft. stratégiailag kiemelt
jelentőségű  gazdálkodó  szervezetté  minősítésének  kezdeményezését,  ezért  a  határozat
módosítása szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 1296/2020.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
Ügyintéző aláírása: 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:2020.01. Ellenőrzés dátuma:2020.01.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2020.01.17. Ellenőrzés dátuma:2020.01.17.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:
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Javaslat
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 826/2019. (XII.23.) határozata módosításra

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  826/2019.  (XII.23.)  határozatával  (1.  sz.
melléklet) döntött az Energott Közszolgáltató Társaságcsoportba tartozó egyes társaságok
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítésének kezdeményezéséről.

Az ENERGOTT Kft. 2020. január 20-án kelt levelében (2. sz. melléklet) sérelmezte a Kft.
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítésének kezdeményezését, a
mellékelt levélben foglaltak miatt a határozatot módosítása szükséges.

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  Pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  és  az
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a közgyűlésen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elő.

Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2020. (I.23.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 826/2019. (XII.23.) határozata módosításra

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 826/2019. (XII.23.) határozatának 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja:

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Energo-Hőterm Beruházó
és Működtető 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  társaságot,  mivel  a  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 társaság hőtermelési tevékenységével
közvetett  módon  lakossági  igényeket  elégít  ki,  és  emiatt  nyilvánvalóan  kiemelt  közérdek
fűződik  adósságainak  rendezéséhez,  valamint  a  szolgáltatásbiztonság  folyamatos
fenntartásához. A Kormány a Cstv. 65. §-a szerinti rendeletet az alábbi időpontokban alkothatja
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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 felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

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

Dunaújváros, 2020. január 23.

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

bizottság elnöke és      
                         az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                  bizottság elnöke
               

                                             


	Tisztelt Közgyűlés!

