
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
888/2021. (X.21.) határozata 

tagi kölcsön nyújtására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére 

 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy 

ismeri a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal TFAFO/143-

17/2021 ügyiratszámú, határozata: H 1721/2021 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 ügyiratszámú 

határozata: H 1579/2021 határozata II. pontját, mely szerint a DVCSH Kft. 2021. 

július 1. napjától nem jogosult távhőszolgáltatásról díjfizetőknek, 

felhasználóknak távhőszolgáltatási szolgáltatást tartalmazó számlát 

kibocsátani. 

 

2. 2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 Önkormányzata 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, kiegyenlítettnek tekintse a 

fogyasztókkal szembeni számlakövetelést. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítására 
fentiek szerint elismert összegeket egyúttal előírja a DVG Zrt. követeléseként 
az alábbiak szerint:  
 
- a 2021. 07.01. napot megelőző teljesítési időszakra vonatkozó kifizetett 
számlaértékeket Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben 
(A DVCSH által 07. és 08. hóban kiállított számlák tartalmaznak 05 és 06. havi 
teljesítési időszakot)  
 
- a 2021.07.01. naptól kezdődő teljesítési időszakra vonatkozó kifizetett 

számlaértékeket a DVCSH Kft-vel szemben a 4. pontban meghatározott tagi 

kölcsön erejéig, idejére és terhére. 

 



4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 osztályvezető  
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 

 
Pintér Tamás polgármester:  

9 igennel és 4 tartózkodással elfogadtuk, de szeretném jelezni, hogy a Fidesz-

frakció összes tagja nem szavazta meg azt, hogy a lakosok, akik megtévesztve 

befizették a DVCSH felé a távhőszolgáltatási díjat, azoknak elszámolják, a DVG 

beszámítsa azt, hogy ők oda fizettek megtévesztve. 


