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A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásának vizsgálatára, valamint
Dunaújváros MVJ Önkormányzata által befektetett pénzeszközök jelenértékének, a befektetés
elértéktelenedésének meghatározására szakértők felkérése szükséges.
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I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára 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:
Leadás dátuma:2020.
Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2020.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

Ellenőrzés dátuma: 2021.
Van/Nincs

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

egyszerű/minősített

Javaslat
az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói szakértői és
igazságügyi szakértői anyagok elkészítésére
Tisztelt Közgyűlés!
Listár Tibor, az Energo-Viterm Kft. felügyelő bizottsági tagja az alábbiakkal kereste meg Dunaújváros
MJV Önkormányzatát:
Az Energo-Viterm Kft. ( DMJV önkormányzata 50%-os tulajdonos) nagyon súlyos helyzetben van ,
nincs ügyvezető 2021.január óta, lejárt a könyvvizsgáló megbízatása 2021.május 31-én, a
társaság ellen végrehajtás és felszámolási eljárás kezdeményezés van folyamatban, nem
terjeszthető a 2020. évi üzleti beszámoló taggyűlésre jóváhagyásra.
Az Energott Kft. megvásárolta a Társaság és a Raiffeisen Bank közötti beruházási kölcsönt, ebből
eredően felszólította a Társaságot a fennálló tartozás – kb.2,4MdHUF összeg - megfizetésére és
ő rendelkezik a teljeskörű engedményezés és jelzálogjoggal, ami a bankhitel visszafizetésének
biztosítékát képezi.
Ebben a helyzetben kevés lehetőség látszik az Energo-Viterm Kft. normál működésének
helyreállítására.
Fontos, hogy az Önkormányzat társaságba befektetett tőkéjének visszaszerzésére állítson
kártérítési igényt, és akár jogi úton érvényesítse az Energott Kft-vel szemben.
A kártérítési igényt az alábbiakra alapozná a felügyelőbizottsági tag:
1, A társaság ügyvezetését a befektetés kezdetétől az Energott Kft. adja
2, A Társaság működését biztosító szerződések időközben módosultak, ezek a módosítások nem
a társasági szerződésben foglaltak szerint jöttek létre - pl. bank kölcsönszerződés, Hosszú távú
bérleti szerződés – ráadásul negatívan befolyásolták a társaság működésének eredményességét,
lásd végrehajtás és felszámolás kezdeményezés, osztalék fizetés alapjának elmaradása
3, A Hosszú távú bérleti szerződés 2020. évi vagyonhasználati díjra vonatkozó módosítása
(drasztikus csökkentése 90 MHUF-ra) ellehetetlenítette a társaság gazdálkodását, nem tudni ki írta
alá ezt az okmányt, a volt ügyvezető jelezte ő nem ismeri a szerződésmódosítást és nem adott
meghatalmazást senkinek sem.
Tarró István igazságügyi könyvszakértő , Székesfehérvár Pozsonyi Út 29., aki a felügyelő
bizottsági tag szerint könyvszakértő, könyvvizsgálóként is gyakorolja tevékenységét, és EnergoViterm Kft. gazdálkodásának vizsgálatához megfelelő szaktudással rendelkezik.
Az anyag elkészítése kb. 2 hónapot igényel a szerződéskötéstől.
Az igazságügyi szakértőtől a határozat mellékleteként csatolt kérdések alapján tud kérni
Dunaújváros MJV Önkormányzata árajánlatot a szakértői munka elvégzésre.
A határozati javaslat
- könyvvizsgálói szakértői anyag elkészítésére bruttó 5.080.000,- Ft keretösszeget különít el,
- igazságügyi szakértői díjra bruttó 1.270.000,- Ft keretösszeget különít el.
Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, az Ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság és a Pénzügyi bizottság.
A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban
ismertetik.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé:

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 EnergoViterm 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
Dunaújváros, 2021. október 21.
Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság és az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnöke

