
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. november 18.

Javaslat  a  Magyar  Innováció  és  Hatékonyság Nonprofit  Kft.-vel  a  Virtuális  Erőmű Program
működtetőjével megállapodás megkötésére

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

El  őkészítő:  Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 11. 17.
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 11. 17.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 11. 17.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  mint  az
Energiahatékonysági Díj 2021. cím nyertese, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a
Virtuális  Erőmű  Program  működtetőjével  védjegy-  és  logóhasználati  jogosultságokról  és
kötelezettségekről,  valamint  a létrejött  energia-megtakarítások és megújuló  termelések szén-dioxid
(CO2)  eredményeinek  kezeléséről  szóló  megállapodást  kíván  kötni.  Az  eljárási  díj  költsége
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének a  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló  6/2021. (II.18.) számú önkormányzati rendelete, 7. melléklet, 7.
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Hatósági Főosztály Környezetvédelmi 
Osztály

Iktatószám: 34813-11/2021.

Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-301
Ügyintéző aláírása: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó s.k. Főosztályvezető aláírása: Dr. Deák Mária s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra 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: Salamonné Pintér Mónika s.k.

Leadás dátuma: 2021. 11. 05. Ellenőrzés dátuma: 2021. 11. 05.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2021. 11. 08. Ellenőrzés dátuma: 2021. 11. 08.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs Dr. Petánszki Lajos s.k.

Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
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Egyéb megjegyzések: -
JAVASLAT

a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális Erőmű
Program működtetőjével megállapodás megkötésére 

Tisztelt Közgyűlés!

2021.  augusztus  24-én  érkezett  levelében  a  Fejér  Megyei  Közgyűlés  Elnöke  a
Nemzeti Klímavédelmi Szövetség (a továbbiakban: NKSZ) tagjaként, a Fejér Megyei
Éghajlatváltozási  Platform  nevében  Fejér  Megye  összes  települési
önkormányzatának,  így  Dunaújvárosnak  is  megküldött  egy  adatbekérő  lapot,
klímavédelmi és energiahatékonysági adatgyűjtés céljából, kérve annak kitöltését és
beküldését  a  Magyar  Innováció  és  Hatékonyság  Nonprofit  Kft.  részére  2021.
szeptember 24. napjáig.

Ez alapján a Főépítészi és Pályázati Osztály, valamint a Városüzemeltetési Osztály
segítségével  a  fent  leírt  klímaváltozási  és  energiahatékonysági  adatbekérő  lap
kitöltésre és szeptember 17-én beküldésre került a megadott címre. Az adatbekérő
beérkezéséről 2021. szeptember 20-án visszaigazolást kaptunk a Magyar Innováció
és Hatékonyság Nonprofit Kft. részéről.

A  beküldött  adatbekérő  kiértékelését  követően  önkormányzatunk  elnyerte  az
Energiahatékony  Önkormányzat  címet,  melyről  2021.  október  21-én  kaptunk  e-
mailben értesítést. Ekkor kaptuk kézhez a 2021. október 27. napján megrendezésre
kerülő  ünnepélyes  díjátadásra  szóló  meghívót  a  Parlamentbe,  a  megállapodás
tervezetet (1. Melléklet) az elnyert védjegy használatáról, valamint az eljárási díjról
szóló  számlát.  A  díjátadó  ünnepélyen  Szabó  Zsolt  gazdasági  és  koordinációs
ügyekért felelős alpolgármester úr vett részt a Parlamentben.

2021.  október  22-én telefonon egyeztettünk a  Magyar  Innováció és Hatékonyság
Nonprofit  Kft.  munkatársával, aki tájékoztatást adott arról, hogy a klímavédelmi és
energiahatékonysági  adatbekérő  kitöltése  valójában  egy  pályázat  az
Energiahatékony Önkormányzat cím elnyerésére, a cégük által kiállított számla pedig
egy egyszeri  eljárási  díj,  melynek befizetését követően Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzata a következő években térítésmentesen nyújthat be pályázatot
a szervezethez. A számla határidejét kérésünknek megfelelően meghosszabbítják. A
kiállított  számla  alapján  fizetendő  bruttó  173 328,-  Ft,-  eljárási  díj  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) számú önkormányzati rendelete,
7.  melléklet,  7.  környezetvédelem  és  hulladékgazdálkodás  cím,  dologi  kiadások
sorában rendelkezésre áll.

A  megállapodás  aláírásával  önkormányzatunk  a  Virtuális  Erőmű  ProgramTM

keretében  az  „Energiahatékony  Önkormányzat  2021.”  programvédjegy  és  logó
használatára a meghatározott időszakra jogosultságot szerez. A védjegy és a logó
használata,  valamint  a  fejlesztések  során  a  szén-dioxid  kibocsátás  megtakarítás
tényének rendszeres regisztrálása segítséget adhat a további pályázatok benyújtása
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során. 
Az  előterjesztés  1.  mellékletében  szerepel  a Magyar  Innováció  és  Hatékonyság
Nonprofit  Kft.-vel  a  Virtuális  Erőmű  Program  működtetőjével  a  védjegy-  és
logóhasználati  jogosultságokról  és kötelezettségekről,  valamint  a  létrejött  energia-
megtakarítások  és  megújuló  termelések  szén-dioxid  (CO2)  eredményeinek
kezeléséről szóló megállapodás tervezete.

Jelen  előterjesztést  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi  bizottság,  a  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság  megtárgyalták.  A  bizottságok  üléseire  a  közgyűlési  postázást  követően
került  sor,  ezért  a  bizottságok  elnökei  a  bizottsági  véleményeket  a  közgyűlésen
szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (XI. 18.) határozata

a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális Erőmű
Program működtetőjével megállapodás megkötéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Magyar
Innováció  és  Hatékonyság  Nonprofit  Kft.-vel  a  Virtuális  Erőmű  Program
működtetőjével  védjegy-  és  logóhasználati  jogosultságokról  és  kötelezettségekről,
valamint  a  létrejött  energia-megtakarítások  és  megújuló  termelések  szén-dioxid
(CO2) eredményeinek kezeléséről szóló megállapodást.

2.)  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert  az 1.) pontban elfogadott  megállapodás aláírására, és az összesen
bruttó 173 328 Ft egyszeri eljárási díj Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit
Kft.  részére  történő átutalására,  mely  összeg a Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló 6/2021. (II.18.)  számú önkormányzati  rendelete, 7. melléklet, 7.
környezetvédelem  és  hulladékgazdálkodás  cím,  dologi  kiadások  sorában
rendelkezésre áll.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában és előkészítésében való
  közreműködésért:
  a Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 
  2021. november 30.
- a határozat végrehajtására:
  2021. december 10.
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3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt a
határozat  2.)  pontjában  szereplő  összegről  szóló  kötelezettségvállalás  pénzügyi
nyilvántartásba vételére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző
- a határozat végrehajtásában és előkészítésében való
  közreműködésért:
  a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
2021. december 15.

Dunaújváros, 2021. november 18.

Orosz Csaba s.k. Tóth Kálmán s.k.
a közbiztonsági és környezetvédelmi

bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság elnöke

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

bizottság elnöke
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