
     Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 08. 16.

Javaslat a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának biztosítására szolgáló
Közszolgáltatási szerződés elfogadására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke            
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:     Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető

Meghívott:         Szabó György Zoltán DVG vezérigazgató

Véleményező     bizottságok:  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                2021. 08.15
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                  2021. 08.15

A   napirendi  pont  rövid  tartalma:   A Tszt.  6.§  (1)  bekezdése  értelmében,  az  Önkormányzat
engedélyes útján köteles biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott  létesítmények távhőellátását,
így csatoljuk az erre vonatkozó Közszolgáltatási szerződést

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám:29941/2021.
Ügyintéző neve: Ügyintéző telefonszáma: 25/544-226
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: egyszer  ű  /minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
 a  távhőszolgáltatással  ellátott  létesítmények  távhőellátásának  biztosítására  szolgáló
Közszolgáltatási szerződés elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a TFAFO/143-17/2021 határozatával 2021.
július 1-jével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út
1.;  cégjegyzékszám:  07-10-001030)  jelölte  ki  távhőszolgáltatási  működési  engedélyesnek
Dunaújvárosban,  a  kijelölt  engedélyes  kérelmére  indított  engedélyezési  eljárásban  kiadandó
távhőszolgáltatói  működési  engedélye  véglegessé  válásáig  terjedő  időszakra.  Az  engedély  II.6.
pontja  szerint  a  Kijelölt  engedélyes  köteles  a  sikeres  átadás-átvételt  követő  90  napon  belül  a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelmet a
Hivatalhoz benyújtani.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („Tszt”) 12.§ (1) bekezdése alapján, a távhő
termelése és szolgáltatása engedélyköteles tevékenységnek minősül.  A Tszt.  6.§ (1)  bekezdése
értelmében, az Önkormányzat engedélyes útján köteles biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott
létesítmények távhőellátását. 

A  csatolt  szerződés  szerint  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság  (DVG  Zrt.) Közszolgáltató  a  távhőszolgáltatási  tevékenység  gyakorlására
vonatkozó jog átengedése fejében díjat fizet az Önkormányzat felé. A 12. pontot szükséges a díjjal
kiegészíteni: A  díj összege évi………... – Ft + ÁFA (azaz:………………….. plusz Áfa) 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő,  melynek  kérjük
elfogadását:

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi,  gazdasági és  városüzemeltetési bizottság,
valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.  A bizottságok elnökei  a bizottságok
véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
…  ./2021.     (  VIII.16.  )     határozata  

 a  távhőszolgáltatással  ellátott  létesítmények  távhőellátásának  biztosítására  szolgáló
Közszolgáltatási szerződés elfogadására

   Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyar Energetikai  és
Közmű-szabályozási  Hivatal  a  TFAFO/143-17/2021  határozata  alapján,  a  távhőszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvény („Tszt”) 12.§ (1) bekezdése és 6.§ (1) bekezdése értelmében az 1.
mellékletként  csatolt,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság (DVG Zrt.) Közszolgáltatóval a távhőszolgáltatási tevékenység gyakorlására
vonatkozó  Közszolgáltatási  szerződést  megismerte,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak
aláírására az  alábbi kiegészítéssel:

    „12. A  díj összege évi………... – Ft + ÁFA (azaz:………………….. plusz Áfa) „

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester                             
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály vezetője                  
                
Határidő: 2021. szeptember 30.

Dunaújváros, 2021. szeptember 16.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság
elnöke

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

elnöke






