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Javaslat 
 a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. „f.a.” működésének helyreállítására, és a

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részletfizetési kérelmének elfogadására

Tisztelt Polgármester Úr!

I. Előzmények

 Az Önkormányzat és a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (továbbiakban: DSZSZ Kft.) között
2012. június 7. napján bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre Dunaújváros közigazgatási terü-
letén települési közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű szolgáltatás biztosí-
tásához kapcsolódó szennyvíztisztító telep üzemeltetésére.  A DSZSZ Kft. a szennyvíztisztítási
feladatot az Önkormányzat tulajdonában álló és IBRD Hitelből létesített szennyvíztisztító tele-
pen végezte, amelyet szerződéssel bérleti díj ellenében használatba kapott az Önkormányzat-
tól. A víz -és csatorna hálózat üzemeltetését, a fogyasztók felé történő számlázást a Dunaújvá-
rosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: DVCSH Kft.) végezte/végzi közszolgálta-
tóként, amely az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zrt. többségi tulajdonában áll.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) átfogó ellenőrzé-
se során megállapította, hogy a DSZSZ Kft. nem rendelkezik a Hivatal által kiadott működési
engedéllyel szennyvíztisztítási tevékenység végzésre, ezért a MEKH a víziközmű-szolgáltatás-
ról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló  58/2013.
(II.27.) Korm.rendelet 17. (8) bekezdése alapján Dunaújváros település közműves szennyvízel-
vezetés és -tisztítás, mint víziközmű szolgáltatás biztosításához kapcsolódó szennyvíztisztító
telep  üzemeltetése  tekintetében  közérdekű  üzemeltető  kijelölése  iránti  eljárást  indított. A
MEKH a DSZSZ Kft.-t eltiltotta az engedély nélkül végzett víziközmű-szolgáltatási tevé-
kenységtől. (1. sz. melléklet).

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint, 2019. március 12-én bérleti-üzemeltetési szerződést
kötött az önkormányzat a DVCSH Kft.-vel a szennyvíztisztító telep üzemeltetésére. A bérleti-
üzemeltetési szerződés értelémben a DVCSH Kft. látja el Dunaújváros közigazgatási terü-
letén a közműves ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetési szolgáltatást, valamint a szennyvíz-
tiszttó telep üzemeltetését, lefedve a Vksztv. 2. § 24. pontja szerinti teljes víziközmű-szolgál-
tatást.

A Székesfehérvári Törvényszék fizetésképtelenség miatt elrendelte a DSZSZ Kft. felszá-
molását. A felszámolási eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezdeményezte.

II. Egyezség

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata határozott célja, hogy a DSZSZ Kft.
„f.a.” teremtse meg a felszámolási egyezség létrejöttét, hogy a társaság a működését új-
ra folytathassa. Az egyezség körébe vonható felszámolási vagyon értéke 805.035.783,-
Ft. 

A felszámoló tájékoztatása szerint egyezség csak akkor hagyható jóvá, ha a felszámolói díj,
mint a) kategóriás igény  megfizetésére a fedezet rendelkezésre áll, ezért az a tapasztalat,
hogy a bíróság csak akkor hagyja jóvá az egyezséget, ha igazolva van, hogy a felszámolói díj
összege letétbe került vagy az adósa bankszámláján van. A felszámolói díj a felszámolási va-
gyon értékét alapul véve 51.119.772.-Ft.



Követelések  

1./  A  Székesfehérvári  Törvényszék  4.G.40.078/2020/5.  számú  és  a  Győri  Ítélőtábla
Gf.II.20.094/2020/7/I. számú ítéletek alapján a DVCSH Kft.-vel szemben 2013-2016 évekre já-
ró vállalkozói díj jogerősen fennálló 257.771.316,- Ft összegű követelés 2021.04.15-ig számol-
va.

2./ A DSZSZ Kft. és a DVCSH Kft. között 2013.05.24-én létrejött, szennyvíz átadás-átvételi
szerződés  alapján  2017.01.01-2018.10.18-ig  kiszámlázott  összegekből  a  391.840.586,-Ft
összegű követelés. 

3./ A DSZSZ Kft. és a DVCSH Kft. között 2013.05.24-én létrejött, szennyvíz átadás-átvételi
szerződés  alapján  2018.07.01-2018.10.18.  közötti  időszakra  kiszámlázott  összegekből
93.000.000,-Ft összegű követelés.

4./ A DVCSH Kft., mint felperes által Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata alpe-
res  ellen,  közterületre lehulló  csapadékvíz  tisztításával  összefüggő (Székesfehérvári  Tör-
vényszék 26.G.40.195/2020 sz. perrel összefüggő, un. csapadékvíz per) igény 2016.04.01-
2017.06.30-i időszakra 39.109.983,-Ft, számlából eredő követelés.

5./ A DVCSH Kft.-nek a Partvédelmi Vállalattal és DVG Zrt.-vel szembeni perrel összefüggés-
ben A DVCSH Kft.-nek a Partvédelmi Vállalattal és DVG Zrt.-vel szembeni perrel összefüggés-
ben (Székesfehérvári Törvényszék 26.G.40.006/2021) a DSZSZ Kft. f.a DVCSH Kft.-vel szem-
beni, szennyvíz tisztításból eredően igény  23.313.898,-Ft összegű, számlából eredő követe-
lés.

III. Részletfizetési kérelem

A DSZSZ Kft. „f.a.”-nak a Székesfehérvári Törvényszék 4.G.40.078/2020/5. számú és a Győri
Ítélőtábla Gf.II.20.094/2020/7/I. számú ítéletek alapján a DVCSH Kft.-vel szemben jogerősen
257.771.316,- Ft összegű követelése van.

A DVCSH Kft.  részletfizetési kérelemmel kereste meg a felszámolót, hivatkozva arra, hogy
az egy összegben történő megfizetés likviditási nehézséget okozna a társaságnak a COVID
következtében kialakult nehéz gazdasági helyzetben. Az alábbi fizetési ütemezés szerint telje-
sítene a társaság (2. sz. melléklet):

Dátum Törlesztő részlet (Ft)

2021. május 31. 21.094.060,-

2021. június 30. 21.094.058,-

2021. július 31. 21.094.058,-

2021. augusztus 31. 21.094.058,-

2021. szeptember 30. 21.094.058,-

2021. október 31. 21.094.058,-

2021. november 30. 21.094.058,-

2021. december 31. 21.094.058,-

2022. január 31. 21.094.058,-

2022. február 28. 21.094.058,-

2022. március 31 21.094.058,-

2022. április 30. 21.094.058,-



Tekintettel arra, hogy az egyezségkötéshez szükséges, hogy a felszámolói díj a DSZSZ
Kft. f.a. rendelkezésére álljon, ezért annak érdekében, hogy az egyezségi tárgyalásra mi-
előbb sor kerüljön és az egyezséget a bíróság jóváhagyja, javasoljuk támogatni az aláb-
bi részletfizetési javaslat elfogadást.

Dátum Törlesztő részlet (Ft)

2021. június 15. 64.442.829,-

2021. július 31. 64.442.829,-

2021. augusztus 31. 64.442.829,-

2021. szeptember 30. 64.442.829,-

Fentiek alapján a DVCSH Kft.-nek 2021. június 15. napjáig 64.442.829,-Ft-ot kell megfizetnie
a DSZSZ Kft. „.fa.” részére. 

Amennyiben 2021. május 31-ig nem jön létre megállapodás, akkor a DSZSZ Kft. f.a. megin-
dítja a végrehajtási eljárást a DVCSH Kft-vel szemben. 

IV. DVCSH Kft. vételi ajánlata

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: DVCSH Kft.) ügyvezetője vételi
ajánlattal kereste meg az önkormányzatot a DSZSZ Kft. „f.a.” 100%-os üzletrésze vonatko-
zásában. A vételi szándék ajánlatnak nem tekinthető, vételárat nem ajánlott a társaság. Az
ügyvezető szándéka a hitelezői igények rendezése és a társaság működésének visszaállítása.

A határozati javaslat nem támogatja az üzletrész eladását. 

Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztjük elő Tisztelt Polgármester Úr
elé:

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2021. (...) határozata

 a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. „f.a.” működésének helyreállításáról, és a
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részletfizetési kérelméről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere előtt ismert, hogy Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH)  átfogó ellenőrzése során megállapította,
hogy  a  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Kft.  „f.a.”  (továbbiakban:  DSZSZ  Kft.  „f.a.”) nem
rendelkezik  a  MEKH  által  kiadott  működési  engedéllyel  szennyvíztisztítási  tevékenység
végzésre  és  a  társaságot  eltiltotta  az  engedély  nélkül  végzett  víziközmű-szolgáltatási
tevékenységtől,  és  a  teljes  vízközmű  szolgáltatást  a Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.  (továbbiakban:  DVCSH Kft.  látja el  Dunaújváros közigazgatási területén,



ideértve  a  közműves  ivóvízellátás  és  szennyvíz-elvezetési  szolgáltatást,  valamint  a
szennyvíztisztító telep üzemeltetését.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, mint a DSZSZ Kft. „f.a.”  alapító Önkor-
mányzat képviselője tájékoztatást kapott a felszámolótól a társasággal szemben indított fel-
számolási eljárás adatairól, a határidőben/határidőn túl bejelentett hitelezői igényekről, a fel-
számolóbiztos által közölt adatokról, az eljárás menetéről és annak ismeretében úgy határoz,
hogy a bejelentett hitelezői igények tekintetében egyezséget kíván kötni a hitelezőkkel, jelen
határozat 1. számú mellékletét képező egyezségi ajánlatban és kilábalási programban foglal-
tak szerint, annak érdekében, hogy a társaság működését újra folytathassa.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere tudomással bír az egyezségi ajánlat alábbi
lényeges tartalmi elemeiről:

- „a 2013.01.01.-2016.12.31. időszakra vonatkozó a DSZSZ Kft. „f.a.”-t a DVCSH Kft-vel szem-
ben megillető vállalkozási díj, jogerős ítélet alapján járó 179.869.847,-Ft tőke és járulékai köve-
telés (2021.04.15-ig számolt 75.131.469,- Ft késedelmi kamat, 2.770.000,00 Ft perköltség ösz-
szesen 257.771.316,- Ft összegből 100.000.000,-Ft azaz százmillió forint összegű követelés a
DSZSZ Kft. „f.a.”-nál marad, amelyből az egyezséget jóváhagyó végzés jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül kifizetésre kerül a felszámoló bruttó 51.119.772,-Ft összegű díja”;

- „az egyezségi javaslat elfogadásával a „G” kategóriás hitelezői igényekről, tehát a kamatkö-
vetelésekről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala hitelezők kifejezetten lemondanak”;

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere előtt ismert, hogy  a bíróság csak akkor
hagyja jóvá az egyezséget, ha igazolva van, hogy a felszámolói díj összege letétbe került vagy
az adósa bankszámláján van.  A felszámolói  díj  a  felszámolási vagyon értékét  alapul véve
51.119.772.-Ft.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere tudomással bír arról, hogy a Székesfehér-
vári Törvényszék 4.G.40.078/2020/5. számú és a Győri Ítélőtábla Gf.II.20.094/2020/7/I. szá-
mú  ítéletek  alapján  a  DVCSH  Kft.-vel  szemben  a  DSZSZ  Kft.  „f.a.”-nak  jogerősen
257.771.316,- Ft összegű követelése van.

6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere megismerte és nem támogatja a DVCSH
Kft. részletfizetési kérelmét, mely szerint a társaság 12 havi egyenlő részletben történő fizetési
ütemezést kér a 257.771.316,-Ft megfizetésére, ugyanakkor támogatja részletekben történő
teljesítésről szóló fizetési megállapodás megkötését a DVCSH Kft.-vel, az alábbi fizetési üte-
mezés szerint:

Dátum Törlesztő részlet (Ft)

2021. június 15. 64.442.829,-

2021. július 31. 64.442.829,-

2021. augusztus 31. 64.442.829,-

2021. szeptember 30. 64.442.829,-

7. Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere támogatja egyeztető tárgyalások folytatását a fel-
számolóval és a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, egyúttal a csődeljárásról és felszámolási eljá-
rásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 41. §  alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgár-
mestere felhatalmazza dr. Mohai Máté István egyéni ügyvédet (iroda: 7621 Pécs, Perczel
Miklós u. 11., KASZ:36065502), hogy az adós DSZSZ Kft. „f.a.” képviseletében jelen határo-



zat 6. pontjában támogatott részletfizetési ajánlat és a Cstv. szerinti egyezség megkötése ér-
dekében  a  felszámoló  Első  Magyar  Önkormányzati  Beruházáslebonyolító  és  Projektme-
nedzsment Kft. (HU-1027 Budapest, Margit körút 2. 3. em. 10.), az illetékes Székesfehérvári
Törvényszék, valamint  az adós hitelezői előtt  az egyezség előkészítése érdekében és az
egyezségi tárgyaláson teljes jogkörrel eljárjon.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője

          
Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. május 28.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2021. (...) határozata

a DSZSZ Kft. „f.a.” üzletrészénék eladásáról a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgálta-
tó Kft. részére

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere megismerte a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: DVCSH Kft.) üzletrész vételi szándékát, mely szerint a társa-
ság a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. „f.a.” 100%-os üzletrészét vásárolná meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy az üzletrészt nem szán-
dékozik eladni a DVCSH Kft. részére, egyúttal felkéri a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezető-
jét jelen határozat közlésére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. május 28.

Dunaújváros, 2021. 

                                                                 Pintér Tamás
                                             Dunaújváros Megyei Jogú Város  

polgármestere               

                     
                                                                      










