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Javaslat
tagi kölcsön nyújtására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) TFAFO/14111/2021 határozatában a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. (székhelye: 2400
Dunaújváros, Építők útja 1., cégjegyzékszáma: 07-09-005140) – a továbbiakban: DVCSH Kft. –
számára 124/2012. számú határozattal kiadott távhőszolgáltatói működési engedélyét 2021. július
1. napjától visszavonta.
A Hivatal a TFAFO/183-1/2021 határozatával 2021. július 1-től kijelölte az MVM Oroszlányi
Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt.-t (székhelye: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2.,
cégjegyzékszáma: 11-10-001601) a távhőszolgáltatás ellátására Dunaújvárosban.
A Hivatal ezt követően a TFAFO/318-1/2021 határozatával az MVM OTSZ Zrt. engedélyét
visszavonta, és a TFAFO/143-17/2021 határozatával 2021. július 1-jével a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-t (székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.; cégjegyzékszám: 07-10001030) jelölte ki távhőszolgáltatási működési engedélyesnek Dunaújvárosban, a kijelölt
engedélyes kérelmére indított engedélyezési eljárásban kiadandó távhőszolgáltatói működési
engedélye véglegessé válásáig terjedő időszakra.
A TFAFO/141-11/2021 határozat II.1. pontja szerint a DVCSH Kft. 2021. július 1. napjától nem
jogosult távhőszolgáltatás végzésére, továbbá e napot követő időszakra vonatkozóan nem jogosult
távhőszolgáltatásról díjfizetőknek, felhasználóknak távhőszolgáltatási szolgáltatást tartalmazó
számlát kibocsátani.
A TFAFO/143-17/2021 határozat II.5. pontja rögzíti, hogy a DVG Zrt., mint kijelölt engedélyes
jogosult a DVCSH Kft. által - a 2021. július elsejét követő időszakra vonatkozó - jogosulatlanul
kibocsátott számlákból származó, befolyt bevételekre.
Fentiek ellenére a DVCSH Kft. folyamatosan számlát bocsát ki a távhőszolgáltatásról a
felhasználók részére, mely jogosulatlanul kibocsátott számlákkal kapcsolatosan és az ebből
jogosulatlanul befolyt bevételeire a DVG Zrt. büntető eljárásokat kezdeményezett polgári jogi
igénye érvényesítésére is kiterjedően a DVCSH Kft. - vel szemben, mely eljárások eredményes
lezárásáig, de legkésőbb 2022. szeptember 30.-ig Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 350 millió forint tagi kölcsönt biztosít a DVG Zrt. javára.
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
tagi kölcsön nyújtására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére
…./2021. (X.21.) határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy ismeri a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal TFAFO/143-17/2021 határozata II.5. pontját, mely rögzíti, hogy a DVG
Zrt., mint kijelölt engedélyes jogosult a DVCSH Kft. által – a 2021. július elsejét követő időszakra
vonatkozó – jogosulatlanul kibocsátott számlákból származó, befolyt bevételekre, valamint a
TFAFO/141-11/2021 határozata II.pontját, mely szerint a DVCSH Kft. 2021. július 1. napjától nem
jogosult távhőszolgáltatásról díjfizetőknek, felhasználóknak távhőszolgáltatási szolgáltatást
tartalmazó számlát kibocsátani.
2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 1. pontban
meghatározottak ellenére, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban:
DVCSH Kft.) folyamatosan számlát bocsát ki a távhőszolgáltatásról a felhasználók részére, mely
jogosulatlanul kibocsátott számlákkal kapcsolatosan és az ebből jogosulatlanul befolyt bevételeire
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) büntető eljárásokat
kezdeményezett polgári jogi igénye érvényesítésére is kiterjedően a DVCSH Kft. - vel szemben.
3.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott határozatok alapján
jogszerűnek ismeri el a DVG Zrt. azon eljárását, kifejezetten utasítja arra a DVG Zrt.-t, hogy a
felhasználók által a DVCSH Kft. részére megfizetett távhőszolgáltatási díjat annak bizonylata
bemutatása mellett a DVG Zrt. részére megfizetettnek tekintse a DVG Zrt. által történő számla
kiállításáig, mely nem lehet visszamenőleges hatályú, amennyiben a DVCSH Kft. részére
megfizetésre került a távhőszolgáltatási díj.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3.pontban meghatározott eljárások
eredményes lezárásáig, de lekésőbb 2022. szeptember 30.-ig 350 millió forint tagi kölcsönt biztosít
a DVG Zrt. javára a határozat mellékletét képező szerződés alapján, melynek megkötésére
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős:- a határozat végrehajtásáért:
a polgármestert
- a határozat végrehajtása előkészítésben való közreműködésért:
vagyonkezelési osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: kézhezvételtől 8 napjától
a szerződés megkötésére: a határozat kézhezvételét követő 8 nap
5.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 4.pontjában
hivatkozott költségre forrást biztosít a 2021. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól
szóló 6/2021. (II.18.) Önkormányzati rendelete 3. melléklet közhatalmi bevételek adóbevételei
többlet terhére.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 5.
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2021. Évi önkormányzati költségvetés soron következő
módosításakor vegye figyelembe.
Felelős:- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért
a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
-a költségvetés módosításáért és tervezéséért:
a jegyző
-a költségvetés módosításában, tervezésében való közreműködésért:

a Gazdaság Főosztály főosztályvezetője
Határidő: a 2021. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2021. október 21.
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