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JAVASLAT
állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-2/2021. számú
törvényességi felhívásáról
Tisztelt Közgyűlés!
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-11/2021. iktatószámon törvényességi felhívással
élt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a „Dunaqua-Therm Zrt. (a DVG Zrt.be olvadt be), mint üzemeltetésbe adó, ALFA-NOVA, SIGMA NOVA Kft., az EGA NOVA Kft,
egyetemes felelősségű konzorciuma, tovább a Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft., mint
üzemeltetésbe vevők, Dunaújváros Megyei Jogú Város garanciavállalási (árképzés)
kötelezettsége mellett 1998. június 12-én megkötött, a dunaújvárosi távhőellátó közművek
működtetésére vonatkozó üzemeltetési-vállalkozási szerződés felmondásáról” szóló
410/2021. (IV.30.) határozata (Alaphatározat) és az azt módosító „állásfoglalás
kialakításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-2/2021. számú törvényességi
felhívásáról” szóló 652/2021. (VI.24.) határozata (Módosító határozat) miatt. A törvényességi
felhívást tájékoztatásul az előterjesztés 1. mellékleteként, az Alaphatározatot 2.
mellékleteként, a Módosító határozatot 3. mellékleteként csatolom.
A kormányhivatal az ismételt törvényességi felhívást azért adta ki, mert a Közgyűlés és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.17.) önkormányzati
rendelet (SZMSZ) 17. § (4) bekezdése f) pontja és (5) bekezdése alapján a határozati
javaslatban meg kell jelölni a végrehajtási határidőt. A határidőt évre, hóra, napra kell
meghatározni, szükség esetén részhatáridőt kell alkalmazni.
A kormányhivatal megállapította, hogy a FE/02/531-2/2021. törvényességi felhívással
érintett Alaphatározat és a Módosító határozat sem határoz meg SZMSZ-nek megfelelő
végrehajtási határidőt (év, hó, nap) a határozat közlésére, amely jogbizonytalanságot
eredményez, egyúttal a jogszabályba ütközés miatt jogszabálysértő. A jogszabálysértést
meg kell szüntetni annak érdekében, hogy a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti
eljárást lezárja, melynek érdekében a határozatot még egyszer módosítani szükséges.
A közgyűlésnek a törvényességi felhívást meg kell vizsgálnia, és az annak alapján megtett
intézkedésről a kormányhivatalt 2021. augusztus 30. napjáig tájékoztatni szükséges.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság megtárgyalta. A bizottság
véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Közgyűlés elé, melynek
kérem elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2021. (VIII.26.) határozata

állásfoglalás kialakításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-11/2021. számú
törvényességi felhívásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-11/2021. számú leiratát,
melyben törvényességi felhívással élt a „Dunaqua-Therm Zrt. (a DVG Zrt.-be olvadt be),
mint üzemeltetésbe adó, ALFA-NOVA, SIGMA NOVA Kft., az EGA NOVA Kft, egyetemes
felelősségű konzorciuma, tovább a Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft., mint üzemeltetésbe
vevők, Dunaújváros Megyei Jogú Város garanciavállalási (árképzés) kötelezettsége
mellett 1998. június 12-én megkötött, a dunaújvárosi távhőellátó közművek
működtetésére vonatkozó üzemeltetési-vállalkozási szerződés felmondásáról” szóló
410/2021. (IV.30.) határozata (Alaphatározat) és az azt módosító „állásfoglalás
kialakításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-2/2021. számú törvényességi
felhívásáról” szóló 652/2021. (VI.24.) határozata (Módosító határozat) miatt.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a Módosító
határozat 3. pontja – és ezáltal az Alaphatározat 6. pontjában foglalt végrehajtási határidő
–, továbbá a Módosító határozat végrehajtási határideje nem felel meg az SZMSZ 17. §
(4) bekezdése f) pontjában és (5) bekezdésében foglaltaknak, mert a határozat közlésére
a határidő nem év, hó, nap formában került meghatározásra, ezért jogszabálysértő,
melyre figyelemmel a Módosító határozat 3. pontját – és ezáltal az Alaphatározat 6.
pontját a következők szerint módosítja:
„6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a szerződés megszüntetéséhez
kapcsolódó vonatkozó jogszabályok szerinti további intézkedéseket megteszi.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 1., 6. pont
a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 2-5. pont
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. április 30.
- a szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó további intézkedések
megtételére: 2021. június 30.”
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. augusztus 30.
Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

Pintér Tamás s.k.

polgármester

