
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.09.16.

 
Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó vesztesége

ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés megkötésére

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
   Serfőző Anikó ügyintéző

Meghívott: Neszmélyi Loránd ügyvezető igazgató 

Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.09.15.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.09.15.

A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi XC. törvény rögzíti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása címen
igényelhető állami támogatás igénybevételének módját, melynek fajlagos összege 100 Ft/m3: Az
Önkormányzat az állami támogatást továbbadja a DVCSH Kft. részére.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály Iktatószám:30157-2/2021
Ügyintéző neve: Serfőző Anikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-239
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 ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
 a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó vesztesége

ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 2. melléklete rögzíti a
nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  ártalmatlanítása  címen  igényelhető  állami
támogatás igénybevételének módját, fajlagos összegét:

„11 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 100 forint/m3”

„11. 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím

11.1.  A  támogatás  az  összegyűjtött  és  a  hatóságilag  kijelölt  lerakóhelyeken  igazoltan
elhelyezett,  nem közművel összegyűjtött  háztartási  szennyvíz mennyisége (m3) után illeti  meg
azon önkormányzatokat, amelyek

a)  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  alapján  szervezett  közszolgáltatás
ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,

b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott
településrészein  keletkezett  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  gyűjtéséről
ártalmatlanítás céljából gondoskodnak.

11.2. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.
11.3.  A támogatást  az  önkormányzatok  a  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz

becsült  évi  mennyisége  (m3)  alapján  igénylik  és  annak  tényleges,  közszolgáltatási  szerződés
szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak el.

11.4. A támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a lakossági ráfordítások (díjak)
csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése”, valamint
b) a „Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása”

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.”

A törvény 3. rendelete rögzíti a támogatás megállapításának, felhasználásának és elszámolásának
szabályait:

„4. 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött  háztartási  szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt
közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcím

4.1.  A  jogcím  szolgál  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére
vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján a
nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  ideiglenes  begyűjtésére  kijelölt  közérdekű
szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátásért fizetendő közszolgáltatási díjból meg nem térülő,
indokolt költségei megtérítésére a közérdekű közszolgáltató kijelölése megszűnéséig vagy az új
közszolgáltatási  szerződés  alapján  történő  közszolgáltatás  megkezdéséig  tartó  időszakra
vonatkozóan az ellátásért felelős települési önkormányzatokon keresztül.

4.2.  A  támogatásról  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  a  Magyar  Energetikai  és
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) támogatási javaslatát követően dönt.

4.3.  A tárgyévre  megállapított  támogatás  folyósítása  támogatási  előlegként  egy  összegben
történik, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntését követő 15 napon belül. A folyósítás
feltétele, hogy az ellátásért felelős önkormányzat az előző évre vonatkozó elszámolást az éves
költségvetési  beszámolójában teljesítse.  Amennyiben ez  nem történt  meg a  miniszteri  döntést
megelőzően, akkor az elszámolást követő 15 napon belül kerülhet sor a folyósításra. Amennyiben
a közérdekű szolgáltatót a tárgyévet megelőző évi beszámolójának ellenőrzését követően a MEKH



tájékoztatása alapján többlettámogatás illeti meg, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt
a  többlettámogatásról,  és  az  ellátásért  felelős  önkormányzatokon  keresztül  gondoskodik  a
támogatási előleggel nem fedezett résznek támogatásként történő biztosításáról.

4.4. Ha a közérdekű szolgáltató az igénylésben megadott időszakra vonatkozóan nem részesült
támogatási előlegben, és a beszámolójának ellenőrzését követően a MEKH tájékoztatása alapján
támogatás illeti meg, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a MEKH támogatási javaslatát
követően dönt a támogatásról, és az ellátásért felelős önkormányzatokon keresztül gondoskodik a
támogatás biztosításáról.

4.5. A támogatás felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.”

A  települési  folyékony  hulladék  kezelésére  a  DVCSH Kft.  2023.  június  30-ig  jogosult,  az
önkormányzat által megkötött közszolgáltatási szerződést alapján (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Önkormányzat az állami támogatást továbbadja a társaság részére a 2021.
évre vonatkozó vesztesége ellentételezésére.

Az Önkormányzat az alábbi ütemezésben adja tovább a támogatást:
- I. részlet (I., II., III. negyedév ): 2021. január 1. – szeptember 30-ig
- II. részlet (IV. negyedévre jutó első részlet): 2021. október 1. - december 12-ig

III. részlet (IV. negyedévre jutó, fennmaradó részlet): 2021. december 13.- december 31-ig

Támogató a jogszabály feltételei alapján a 2021. január 01-től 2021. december 31. napjáig terjedő
időszakra  15.000 m3 után 1.500.000.-Ft  állami támogatást  igényelt.  Támogató fenti  időszakra a
folyósított támogatásról a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását számlákkal
igazolt mennyisége alapján a Magyar Államkincstár Igazgatóság felé elszámolni köteles a 2021. évi
költségvetési beszámoló készítés keretein belül.

A Költségvetési és Pénzügyi Osztály tájékoztatása alapján, a féléves adatok szerint ez a keretösszeg
kevésnek bizonyul, már most meghaladtuk ezt az összeget, ezért annak 2.000.000.- Ft-ra (500.000.-
Ft többlettámogatás) történő növelése szükséges (2. sz. melléklet). A növekedés fedezete az állami
támogatás lesz, amit pótlólagosan kérünk meg 2021. októberében.

Mindezek alapján előkészítettük a Támogatási szerződést, mely a határozati javaslat melléklete.

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság,  valamint  az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottsági vélemények:

A bizottságok véleményeit, a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlése     

......./2021. (IX.16.) határozata
a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó vesztesége

ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés megkötéséről

1. DMJV Közgyűlése, tekintettel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi CX. törvényre, valamint a DVCSH Kft.-vel a települési folyékony hulladék kezelésére megkötött
közszolgáltatási  szerződésre,  a  DVCSH  Kft.  részére  2.000.000.-  Ft  támogatást  nyújt  a  nem



közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása feladatellátásból származó vesztesége
ellentételezésére, a határozat melléklete szerinti szerződésben rögzítettek szerint. 

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kijelenti,  hogy  jelen  határozat  1.  pontjában
meghatározott  feladatra  bruttó  1.500.000.-,  Ft  forrás  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelete  8.  melléklet  2.
Városüzemeltetés  2.1.  során  rendelkezésre  áll  (melynek  forrása  a  nem közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz ártalmatlanítása címen igényelt, és már megkapott állami támogatás) a további
500.000.- Ft fedezete, a pótlólagosan igényelendő állami támogatás.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere utasítja  a vagyonkezelési  osztály  vezetőjét
jelen  határozat  mellékletét  képező  támogatási  szerződés  polgármesteri  aláírásra  való
előkészítésére és a határozat közlésére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a Gazdasági Főosztály vezetője

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

      - a támogatási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését  
követő 30 napon belül

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert,
hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a
pénzügyi teljesítésről.

5.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2021.  évi
költségvetés  következő  módosításakor  vegye  figyelembe,  valamint  a  különbözet  500.000.-  Ft
összeget  a  2021.  évi  októberi  állami  támogatások  felülvizsgálatakor  igényelje  meg,  egyben
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester 

                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője 

         - a költségvetés módosításáért:
a Jegyző

     - a költségvetés módosításáért való közreműködésért, a pótlólagos támogatás igényléséért
a Gazdasági Főosztály vezetője

Határidő: a 2021. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának időpontja
     az állami támogatások igénylésének időpontja, 2021. október hónapjában

Dunaújváros, 2021. szeptember 16.

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint 

az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke










