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I. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…./2021. (X.21.) határozata 
az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói szakértői és 

igazságügyi szakértői anyagok elkészítésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése indokoltnak tartja az 
Energo-Viterm Kft. gazdálkodásának vizsgálatát, Listár Tibor felügyelőbizottsági tag 
kezdeményezésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
határozat mellékleteként csatolt, felügyelőbizottsági tag által megválaszolni kívánt 
kérdésekre vonatkozó szakértői anyag elkészítésére kérjen árajánlatot, a szintén a 
felügyelőbizottsági tag által javasolt Tarró István igazságügyi szakértőtől (8000 
Székesfehérvár, Pozsonyi út 9.), mely ajánlatnak tartalmaznia szükséges a megbízási 
szerződéstervezetet, a könyvvizsgálati és az igazságügyi szakértői anyag elkészítéséhez 
szükséges ellenértékre is kiterjedően, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              
              a polgármester 
     a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. október 29. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése könyvvizsgálói szakértői 
anyag elkészítésére bruttó 5.080.000,- Ft keretösszeget, igazságügyi szakértői díjra bruttó 
1.270.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2022. évi költségvetés terhére. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 

pontban foglalt, szakértői díjakat a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye 
figyelembe. 
 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
  a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a vagyonkezelési osztály vezetője 
     - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
  a vagyonkezelési osztály vezetője 
 
Határidő:   a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 



 
II. HATÁROZAT JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
…/2021. (X.21.) határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottsági tagjai 
megválasztásáról: 

 
1 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) 

bekezdése 5) pontja alapján, az Energo-Viterm Kft. felügyelőbizottsági tagjai és 

könyvvizsgálója megbízatása lejárta miatt  

Tóth Kálmánt (an: …….., lakcíme: …………) 
Listár Tibort (an: ……, lakcíme: ……..) változatlan díjazás mellett, 
új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja, 2021. október 22-től 2022. május 31-ig szóló 
határozott időtartamra, valamint 
a Confessio Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft.-t (1106 Budapest, Jász utca 39., 
képviseli: Turányik Ferenc) jelöli meg a társaság új könyvvizsgálójának, 2022. október 22-től 
2022. május 31-ig, változatlan díjazás mellett, a veszélyhelyzet során a személy- és 
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli 
bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16) Korm. rendelet 6. §. (4) bekezdése. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a tulajdonosi 
képviselőt, hogy a taggyűlésen jelen határozat tartalmát képviselje, és a polgármestert a 
határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              
              a polgármester 
     a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
     a tulajdonosi képviselő 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
számított 8         napon belül 
 
 
Dunaújváros, 2021. október 21. 

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

bizottság és  az ügyrendi, igazgatási és 
                                                      jogi bizottság elnöke  


