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Javaslat
egyezség ajánlat benyújtására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.”hitelezői részére
Tisztelt Közgyűlés!
Az Önkormányzat és a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (továbbiakban: DSZSZ Kft.) között
2012. június 7. napján bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre Dunaújváros közigazgatási területén települési közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű szolgáltatás biztosításához kapcsolódó szennyvíztisztító telep üzemeltetésére. A DSZSZ Kft. a szennyvíztisztítási
feladatot az Önkormányzat tulajdonában álló és IBRD Hitelből létesített szennyvíztisztító telepen végezte, amelyet szerződéssel bérleti díj ellenében használatba kapott az Önkormányzattól. A víz -és csatorna hálózat üzemeltetését, a fogyasztók felé történő számlázást a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: DVCSH Kft.) végezte/végzi közszolgáltatóként, amely az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zrt. többségi tulajdonában áll.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) átfogó ellenőrzése során megállapította, hogy a DSZSZ Kft. nem rendelkezik a Hivatal által kiadott működési
engedéllyel szennyvíztisztítási tevékenység végzésre, ezért a MEKH a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.
(II.27.) Korm.rendelet 17.§ (8) bekezdése alapján Dunaújváros település közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű szolgáltatás biztosításához kapcsolódó szennyvíztisztító
telep üzemeltetése tekintetében közérdekű üzemeltető kijelölése iránti eljárást indított. A
MEKH a DSZSZ Kft.-t eltiltotta az engedély nélkül végzett víziközmű-szolgáltatási tevékenységtől. (1. sz. melléklet).
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint, 2019. március 12-én bérleti-üzemeltetési szerződést
kötött az önkormányzat a DVCSH Kft.-vel a szennyvíztisztító telep üzemeltetésére. A bérletiüzemeltetési szerződés értelémben a DVCSH Kft. látja el Dunaújváros közigazgatási területén a közműves ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetési szolgáltatást, valamint a szennyvíztiszttó telep üzemeltetését, lefedve a Vksztv. 2. § 24. pontja szerinti teljes víziközmű-szolgáltatást.
A Székesfehérvári Törvényszék fizetésképtelenség miatt elrendelte a DSZSZ Kft. felszámolását. A felszámolási eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezdeményezte.
Az Önkormányzata határozott célja volt a DSZSZ Kft. „f.a.” működésének helyreállítása, melynek megvalósulása érdekében Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlése
az 551/2021.(V.27.) számú határozatával támogatta egyeztető tárgyalások folytatását a felszámolóval és a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, egyúttal a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 41. § alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felhatalmazta dr. Mohai Máté István egyéni ügyvédet (iroda: 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 11., KASZ:36065502), hogy az adós DSZSZ Kft. „f.a.” képviseletében a részletfizetési
ajánlat és a Cstv. szerinti egyezség megkötése érdekében a felszámoló Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (HU-1027 Budapest, Margit körút
2. 3. em. 10.), az illetékes Székesfehérvári Törvényszék, valamint az adós hitelezői előtt az
egyezség előkészítése érdekében és az egyezségi tárgyaláson teljes jogkörrel eljárjon.
Az egyezségi ajánlatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem fogadta el, hivatkozva arra,
hogy nem látja biztosítottnak a DSZSZ Kft. „f.a.” fizetőképességének helyreállítását. Abban az
esetben kíván egyezséget kötni a társasággal, amennyiben rendelkezésre áll megfelelő összegű likvid vagyon, pénzeszköz.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatallal történt tárgyalások eredményeként jelen előterjesztés javaslatot tesz új egyezségi javaslat benyújtására. Az egyezségi ajánlat szerint a Nemzeti Adó-és
Vámhivatal a DSZSZ Kft. „f.a.”-val szemben fennálló követeléséről, annak 50%-a megfizetése
ellenében lemond.
A felszámoló tájékoztatása szerint egyezség csak akkor hagyható jóvá, ha a felszámolói díj,
mint a) kategóriás igény megfizetésére a fedezet rendelkezésre áll, ezért az a tapasztalat,
hogy a bíróság csak akkor hagyja jóvá az egyezséget, ha igazolva van, hogy a felszámolói díj
összege letétbe került vagy az adósa bankszámláján van. A felszámolói díj a felszámolási vagyon értékét alapul véve 51.119.772.-Ft.
Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
Bizottságok véleménye:
A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.
Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő.
Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (VIII.26.) határozata
egyezség ajánlat benyújtásáról a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.”hitelezői részére
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír arról, hogy dr.
Mohai Máté István egyéni ügyvéd Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 551/2021.(V.27.) határozata alapján egyezségi ajánlatot tett a Nemzeti Adó-és Vámhivatal,
mint a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató „f.a.” Kft. (továbbiakban: DSZSZ Kft. „f.a.”)hitelezője részére, azonban az ajánlat nem került elfogadásra, hivatkozva arra, hogy a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal nem látja biztosítottnak a DSZSZ Kft. „f.a.” fizetőképességének helyreállítását, és abban az esetben kíván egyezséget kötni a társasággal, amennyiben rendelkezésre
áll megfelelő összegű likvid vagyon, pénzeszköz.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elviekben támogatja új egyezségi ajánlat előkészítését, mely szerint a Nemzeti Adó-és Vámhivatal a DSZSZ Kft. „f.a.”-val
szemben fennálló követeléséről, annak 50%-a, 6 havi egyenlő részletben történő megfizetése
ellenében lemond 2022. január 01-től a 2022. évi költségvetésben biztosítandó forrás terhére,
és a módosított egyezségi ajánlat előterjesztésére az 1. pontban hivatkozott határozat 7. pontja szerint felkéri dr. Mohai Máté István egyéni ügyvédet.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. május 28.

Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

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

