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Fedőlap                     

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 08. 04.

Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. a 2020. augusztus 25-i taggyűlés napirendi
pontjaiban az önkormányzat tag szavazatára

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

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető

Meghívott:

Véleményez  ő bizottságok:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 08. 04.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 08. 04.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az ügyvezető lemondása és a társaság további működéséhez kapcsolódó

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 23.334-2/2019
Ügyintéző neve: Ügyintéző telefonszáma: 25/544-147
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: 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 / Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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Javaslat 
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. a 2020. augusztus 25-i taggyűlés napirendi

pontjaiban az önkormányzat tag szavazatára

Tisztelt Közgyűlés!

Az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. a 2020. augusztus 25-re rendkívüli taggyűlést  hívott
össze az 1. mellékletben szereplő napirendi pontokkal.

1.Ügyvezető lemondása
Busi  Éva  Ügyvezető  az  előterjesztés  2.  mellékletében  közölte  az Energo-Hőterm Beruházó,
Működtető Kft. ügyvezetői vezető tisztségviselői megbízásáról való lemondását.
A Ptk. 3:25 (4) bekezdés alapján a társaság működőképességére tekintettel az önkormányzat tag
javasolja,  hogy  a  lemondás  a  bejelentéstől  számított  hatvanadik  napon  váljon  hatályossá,  a
társaság Energott Kft. tagja által jelölt ügyvezetője ezen időponttól töltse be tisztségét. 

2. Döntés az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.

2.1.működésének, tevékenységének folytatásáról

2.1.1. tőkepótlás
Az önkormányzat tag a tőkepótlásról nemmel szavaz.

2.1.1.2.Új  napirend  felvételét  javasolja  az  önkormányzat  tag:  „Az Energo-Hőterm  Beruházó,
Működtető  Kft.  írásban  szólítsa  fel  az  Energott  Kft.-t  elévülési  határidőn  belül  a  Társaság  által
megfizetett/megvásárolt illetve meg nem fizetett/illetve vissza nem adott CO2 kvótával és az ehhez
kapcsolódó bírságokkal összefüggésben a Társaságnak a Magyar Állam felé fennálló tartozásával
megegyező összeg 15 napon belül megfizetésére azzal, hogy annak elmaradása esetén a Társaság
15 napon belül indítson peres eljárást a követelés érvényesítése érdekében az Energott  Kft.-vel
szemben.
Az önkormányzat tag igennel szavaz.

2.1.2. 2018. évi éves beszámoló
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  csatolt  825/2019.(  (XII.23.)  (előterjesztés  3.
melléklete) határozatával nem fogadta el a társaság beszámolóját. 

2.1.3.2019. évi éves beszámoló
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 429/2020. (V.19.) határozatában  (előterjesztés
4. melléklete) az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi beszámolóját megismerte, azt
830.763 e Ft mérleg főösszeggel és -851.410 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség)  nem fo-
gadta el.

2.1.4.a  társaság  engedélyes  tevékenysége  folytatásáról,  a  további  működés  feltételeiről
(előterjesztés 5. melléklete tevékenység felfüggesztéséről levél)
Az önkormányzat tag nem járul hozzá, tiltakozik, - mint a DVG Zrt. egyedüli részvényese, mely
társaság  a  DVCSH  Kft.  többségi  tulajdonosa,  és  mint  a  távhőszolgáltatási  közfeladat-ellátás
felelőse - hogy a DVCSH Kft. lépjen be a  HSZ 2008  Hőszolgáltatási szerződésbe az Energo-
Hőterm Beruházó, Működtető Kft. helyébe, mivel ez álláspontja szerint veszélyeztetheti egyrészt a
városi távhőszolgáltatást, különösen amiatt, hogy a szerződés alapján az Energott Kft. által a CO2
kvóta  nem  került  megfizetésre  és  ezen  tény  is  az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.
veszteséges működéséhez nagymértékben hozzájárult, és mivel nem ismert olyan biztosíték mely a
szerződés betartását garantálná, másrészt veszélyeztetheti a DVG Zrt. működését, gazdálkodása
biztonságát, közfeladat-ellátását.
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2.2.  működésének  felfüggesztéséről,  engedélyes  tevékenységének  befelezéséről,  azok
jóváhagyása 2020. október 01. napjával
Az Önkormányzati tag nemmel szavaz Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 430./2020.
(V.19.) határozata, és Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 488./2020. (V.27.) határozata
alapján (előterjesztés 6. melléklete):
- az Energo-Hőterm Kft. engedélyeinek visszaadásáról; 
-  a  Hőszolgáltatási  szerződés  HSZ  2008  és  a  Bérleti  üzemeltetési  szerződés  2018.  közös
megegyezéssel való megszüntetéséről;
-  a társaság fizetésképtelenségi eljárásának megindításáról, a fizetésképtelenség megállapításáról.

A pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  elnöke,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság elnöke a bizottságok állásfoglalását a közgyűlésen szóban ismerteti.

Mindezek alapján az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2020. (VIII.04.) határozata

az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. a 2020. augusztus 25-i taggyűlés
napirendi pontjaiban az önkormányzat tag szavazatára

I.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  önkormányzat  tag  az Energo-Hőterm
Beruházó,  Működtető  Kft.  a  2020.  augusztus  25-re  rendkívüli  taggyűlésén  az  alábbi  napirendi
pontokról az itt meghatározottak szerint kíván szavazni:

1.Ügyvezető lemondása
A Ptk. 3:25 (4) bekezdés alapján a társaság működőképességére tekintettel az önkormányzat tag
javasolja, hogy Busi Éva lemondása a bejelentéstől számított hatvanadik napon váljon hatályossá,
a társaság Energott Kft. tagja által jelölt ügyvezetője ezen időponttól töltse be tisztségét. 

2. Döntés az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.
2.1.működésének, tevékenységének folytatásáról

2.1.1. tőkepótlás
Az önkormányzat tag a tőkepótlásról nemmel szavaz.

2.1.1.2.Új  napirend  felvételét  javasolja  az  önkormányzat  tag:  „Az Energo-Hőterm  Beruházó,
Működtető  Kft.  írásban  szólítsa  fel  az  Energott  Kft.-t  elévülési  határidőn  belül  a  Társaság  által
megfizetett/megvásárolt illetve meg nem fizetett/illetve vissza nem adott CO2 kvótával és az ehhez
kapcsolódó bírságokkal összefüggésben a Társaságnak a Magyar Állam felé fennálló tartozásával
megegyező összeg 15 napon belül megfizetésére azzal, hogy annak elmaradása esetén a Társaság
15 napon belül indítson peres eljárást a követelés érvényesítése érdekében az Energott  Kft.-vel
szemben.
Az önkormányzat tag igennel szavaz.

2.1.2. 2018. évi éves beszámoló
Az önkormányzat tag Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 825/2019.( (XII.23.) határozata,
és az abban foglalt indokok alapján nem fogadja el a társaság beszámolóját. 

2.1.3.2019. évi éves beszámoló
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Az önkormányzat tag Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 429/2020. (V.19.) határo-
zata és az abban foglalt indokok alapján az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi be-
számolóját megismerte, azt 830.763 e Ft mérleg főösszeggel és -851.410 e Ft mérleg szerinti ered-
ménnyel (veszteség)  nem fogadja el.

2.1.4.a társaság engedélyes tevékenysége folytatásáról, a további működés feltételeiről  
Az önkormányzat tag nem járul hozzá, tiltakozik, egyrészt, mint a DVG Zrt. egyedüli részvényese,
mely társaság a DVCSH Kft. többségi tulajdonosa, másrészt mint a távhőszolgáltatási közfeladat-
ellátás felelőse -  hogy a DVCSH Kft.  lépjen be a  HSZ 2008  Hőszolgáltatási  szerződésbe az
Energo-Hőterm Beruházó,  Működtető  Kft.  helyébe,  mivel  ez  álláspontja  szerint  veszélyeztetheti
egyrészt  a  városi  távhőszolgáltatás  ellátását,  különösen  amiatt,  hogy  a  szerződés  alapján az
Energott  Kft.  által  a  CO2  kvóta  nem  került  megfizetésre,  ami  az  Energo-Hőterm  Beruházó,
Működtető  Kft. veszteséges  működéséhez  nagymértékben  hozzájárult,  és  nem  ismert  olyan
biztosíték,  mely  a  szerződés  betartását  garantálná,  másrészt  veszélyeztetheti  a  DVG  Zrt.
működését, gazdálkodása biztonságát, közfeladat-ellátását.

2.2.  működésének  felfüggesztéséről,  engedélyes  tevékenységének  befelezéséről,  azok
jóváhagyása 2020. október 01. napjával
Az önkormányzat tag nemmel szavaz  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 430./2020.
(V.19.) határozata, és Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 488./2020. (V.27.) határozata
alapján:
2.2.1. az Energo-Hőterm Kft. engedélyeinek visszaadásáról;
2.2.2.a  Hőszolgáltatási  szerződés  HSZ  2008  és  a  Bérleti  üzemeltetési  szerződés  2018.  közös
megegyezéssel való megszüntetéséről;
2.2.3.a  társaság  fizetésképtelenségi  eljárásának  megindításáról,  a  fizetésképtelenség
megállapításáról.

II. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt-t, hogy a DVCSH Kft. taggyűlése
összehívását, és az alábbi napirendi pontok felvételét kezdeményezze,:
1. jelen határozat  2.1.4.pontjában foglalt napirend felvételét,  és ne járuljon hozzá, hogy a DVCSH
Kft. lépjen be a HSZ 2008  Hőszolgáltatási szerződésbe az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető
Kft. helyébe;
2. a MÖVIT Zrt. alapításában a DVCSH Kft. részvételét ne szavazza meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

                       DVG Zrt. vezérigazgató
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:     - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8
  napon belül
- az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

- a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

Dunaújváros, 2020.augusztus 04.

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

elnöke és
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke


