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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.07.18.

 Javaslat az önkormányzati üdülők üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzésére  

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező     bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság                                 2016.07.14.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                      2016.07.14.
Pénzügyi bizottság     2016.07.14.
                   
A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A DVG  Zrt.  mint  az  önkormányzati  üdülők  üzemeltetője,
javasolja a nyaralók pihenését szolgáló eszközök beszerzését.

A napirendi pont előkészítőinek adatai: 

Osztály neve: vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit
E-mail címe: sebestyenne@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 25/544-302
Iktatószám: 19819/2016

Előkészítő aláírása: Sebestyénné dr. Tóth Judit
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016.
Ellenőrzés dátuma: 2016.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az önkormányzati üdülők üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzésére 

Tisztelt Közgyűlés!

Az  önkormányzati  siófoki  és  harkányi  üdülők  üzemeltetését  a  DVG  Zrt.  látja  el  (1.  sz.
melléklet). Mádai Balázs, a társaság elnök-vezérigazgatója kéri az önkormányzat hozzájárulását
az  üdülők  elvárt  szintű  üzemeltetéséhez  szükséges  alábbi eszközök  beszerzéséhez (2.  sz.
melléklet).

 Siófoki üdülő Harkányi üdülő

- 4 db kerékpár - 2 db kerékpár
- 1 db kültéri pingpong asztal 
- 2 db fa napozó ágy
- 2 db kültéri hintaágy

Az  üzemeltetési  szerződés  7.  pontja  az  értelmében  az  Üzemeltető  minden  év  október  31-ig
beszámolót készít, november 30-ig elszámol a Tulajdonossal mindkét ingatlan vonatkozásában. Ha
az elszámolási időszak ráfordításai meghaladják a bevételeket, akkor  a különbözetet Tulajdonos
december 15-ig számla ellenében megtéríti Üzemeltetőnek. Ha az elszámolási időszak bevételei
meghaladják  a  ráfordításokat,  akkor  az  Üzemeltető  javaslatot  tesz  az  összeg  felhasználására.
DMJV Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 10 millió forint került betervezésre a két üdülő
üzemeltetésére.

A DVG Zrt. a fenti tárgyi eszközök beszerzéséhez 550.000,-Ft+Áfa keretösszeget kér azzal, hogy
az  elszámolás  és  a  kifizetés  a  beszerzett  eszközök  számláinak  bemutatásával  történjen.  Az
előkészítő osztályhoz érkezett kérés, mely szerint a siófoki üdülő társalgójában szükséges lenne
egy televízió, javasoljuk annak megvásárlását és a kért keretösszeg megemelését 750.000,-Ft+Áfa
összegre.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság.
                        
Bizottsági vélemények
A Bizottságok elnökei véleményüket szóban, a közgyűlésen terjesztik elő.

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2016. (VII.18.)  határozata 
az önkormányzati üdülők üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzésére

1.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése támogatja,  hogy az önkormányzati  siófoki  és
harkányi  üdülők  üzemeltetője,  a  DVG  Zrt.  750.000,-Ft+Áfa,  azaz  bruttó  952.500,-Ft
keretösszeg  erejéig  a  két  üdülő  megfelelő  színvonalú  üzemeltetéséhez  szükséges  alábbi
tárgyi eszközöket megvásárolja azzal, hogy a tárgyi eszközöket a leltárjegyzékbe a társaság
köteles szerepeltetni.

Siófoki üdülő Harkányi üdülő  

- 4 db kerékpár - 2 db kerékpár
- 1 db kültéri pingpong asztal 
- 2 db fa napozó ágy

     - 2 db kültéri hintaágy
     - 1 db televízió



2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  hivatkozott  tárgyi  eszköz
beszerzésre 952.500,-Ft összegben forrást biztosít a 2016. évi önkormányzati költségvetése
intézményi tartalék előirányzat terhére.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője

a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő:   -  a  határozat  közlésére:  a  határozat  előkészítő  osztály  részére  való  megküldést
követő 8 napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 2. pontjában
foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye
figyelembe,  valamint  utasítja  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére.

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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. július 18. 

         Hingyi László s.k                                 Tóth Kálmán s.k. Pintér Attila s.k.
  gazdasági és területfejlesztési               ügyrendi, igazgatási és            a pénzügyi bizottság
                bizottság elnöke                         jogi bizottság elnöke elnöke

       










