
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. 
szeptember 5-ei rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás 
nyilvános adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szántó Péter, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

399/2022. (IX.5.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. szeptember 5-
ei rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által a távhővel ellátott épületek, 
építmények, lakossági felhasználói, díjfizetői részére a felhasználási helyek fűtött 
légtérfogata arányában megosztott, 2021.07.01-2022.06.30-ig terjedő időszakra 
vonatkozó, és távhőszolgáltatási elszámoló számlában kiszámlázott hődíj lakossági 
felhasználóktól, díjfizetőktől való átvállalására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 



Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által a 

távhővel ellátott épületek, építmények, lakossági felhasználói, díjfizetői részére a 
felhasználási helyek fűtött légtérfogata arányában megosztott, 2021.07.01-2022.06.30-
ig terjedő időszakra vonatkozó, és távhőszolgáltatási elszámoló számlában 
kiszámlázott hődíj lakossági felhasználóktól, díjfizetőktől való átvállalásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 3 fő (Gombos István, Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

400/2022. (IX.5.) határozata  

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által a távhővel ellátott épületek, 
építmények, lakossági felhasználói, díjfizetői részére a felhasználási helyek 
fűtött légtérfogata arányában megosztott, 2021.07.01-2022.06.30-ig terjedő 

időszakra vonatkozó, és távhőszolgáltatási elszámoló számlában kiszámlázott 
hődíj lakossági felhasználóktól, díjfizetőktől való átvállalásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint ellátásért 

felelős, és mint egyedüli részvényes utasítja a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 

Zrt.-t, hogy a távhővel ellátott épületek, építmények, lakossági felhasználói, 
díjfizetői részére azoknál a felhasználási helyeknél, ahol a fűtési költségosztók 
felszerelésre kerültek, a fűtött légtérfogat arányában megosztott, 2021.07.01-
2022.06.30-ig terjedő időszakra vonatkozó, és távhőszolgáltatási elszámoló 
számlában kiszámlázott hődíj beszedésétől tekintsen el, illetve a már fent 
hivatkozott számlák alapján befizetett hődíjat a következő havi számlá(k)ba 
számítsa be. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az 1. pontban hivatkozott számlázásból 
eredő bevétel kiesését 2023. január 31-ig számszerűsítse, és közölje az 
önkormányzattal, amely bevétel kiesést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a DVG Zrt.-nek a felek külön megállapodásában foglalt feltételek 
alapján rendezi. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

a felhasználási helyek fűtési költségosztás adatairól az arra szerződött 
szolgáltatók, különösen a  Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. 
adatszolgáltatási kötelezettsége elmulasztása körülményeit vizsgálja meg, tárja 
fel a mulasztások okait, felelőseit, és ennek alapján felhatalmazza  a 
polgármestert a szükséges polgári-, és büntető eljárások kezdeményezésére.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                  a jegyző 
                - a határozat végrehajtása előkészítésben való közreműködésért: 
                  Vagyonkezelési Osztályvezetője 
 



Határidő: - a határozat közlésére: a kézhezvételtől számított 8 napon belül 
                        - a jegyzői vizsgálat lefolytatásra: 60 napon belül                   
         
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 2. 

pontjában vállalt kötelezettségét a 2023. évi költségvetés tervezésekor 
figyelembe veszi. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

jegyzőt, hogy a 4. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2023. évi 
önkormányzati költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 
               - a költségvetés tervezéséért: 
                a jegyző 
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a Gazdaság Főosztály főosztályvezetője 
Határidő: a 2023. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
 


