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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.11.17.

 Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére szolgáló eszközök vételével
összefüggő döntés meghozatalára 

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: -

Véleményező     bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság                                2016.11.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                    2016.11.
Pénzügyi Bizottság                                     2016.11.                   

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A DVCSH Kft.  7.627.365,-Ft+Áfa összegért  kívánja
átadni  a  tulajdonát  képező  és  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  üzemeltetésére  szolgáló
eszközöket az önkormányzat részére.

A napirendi pont előkészítőinek adatai: 

Osztály neve: vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit
E-mail címe: sebestyenne@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25/544-302
Iktatószám: 27846/2016

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

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016.11.
Ellenőrzés dátuma: 2016.11.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van: 
Az elfogadásgoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



 Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére szolgáló eszközök vételével
összefüggő döntés meghozatalára 

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. 2015. január 26-án üzemeltetési szerződést kötöttek
az  önkormányzat  tulajdonát  képező  Fabó  Éva  Sportuszoda  üzemeltetésére  és
karbantartására. A DVG Zrt.-t megelőzően az uszoda üzemeltetője a DVCSH Kft. volt. A
társaság kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint 7.627.365,-Ft+Áfa összegért
kívánja átadni a tulajdonát képező és az uszoda üzemeltetésére szolgáló eszközöket és
berendezési tárgyakat az önkormányzat részére (1. sz. melléklet). A társaság megküldte az
adásvételi szerződést és a tárgyi eszközök, immateriális javak listáját  (a határozati
javaslat melléklete).

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság
és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.
                        
Bizottságok véleménye:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága
véleményezte  a  Fabó  Éva  Sportuszoda üzemeltetésére  szolgáló  eszközök vételével
összefüggő  döntés  meghozatalára  című  előterjesztést  és  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.
A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  a  „Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda
üzemeltetésére  szolgáló  eszközök vételével  összefüggő  döntés  meghozatalára  ”  című
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
A Pénzügyi  bizottság  a  határozati  javaslatról  5  igen szavazattal  döntött  és  az  alábbi
határozatot hozta azzal a kiegészítéssel, hogy a forrás a költségvetés Intézményi tartalék
sor terhére kerüljön megjelölésre. 

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2016. (XI.17.)  határozata 
a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére szolgáló eszközök vételével összefüggő

döntés meghozatalára 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja jelen határozat
mellékletét képező, a DVCSH Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.) által készített, Fabó
Éva Sportuszoda üzemeltetéséhez szükséges eszközök vételéhez kapcsolódó adásvételi
szerződést  és úgy határoz,  hogy 7.627.365,-Ft+Áfa,  azaz bruttó  9.686.754,-Ft  vételárért
megvásárolja  a  társaság  kizárólagos  tulajdonát  képező,  az  adásvételi  szerződés
mellékletében  felsorolt  eszközöket,  tekintettel  arra,  hogy  az  uszoda  rendeltetésszerű
működtetéséhez azok elengedhetetlenül szükségesek, egyúttal az eszközöket az uszoda
üzemeltetését végző DVG Zrt. használatába adja.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vagyonkezelési Osztályt, hogy
jelen  határozat  1.  pontjában  meghatározott  eszközöket  2016.  december  1.  napjával
7.627.365,-Ft értékben vezesse fel a tárgyi eszköz analitikus nyilvántartásba.



3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  jelen
határozat mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  jelen  határozat  1.
pontjában  megjelölt  vételárra  9.686.754,-Ft  összegben  forrást  biztosít  az  önkormányzat
2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete
Intézményi tartalék előirányzat terhére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért
      a Vagyonkezelési Osztály vezetője
      a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

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

        -a szerződés aláírására 2016. november 30.

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy jelen határozat 2.
pontjában  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2016.  évi  költségvetés  soron  következő
módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. november 17.

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

                        
                                                            

                                                 Pintér Attila s.k.                 
                                            a pénzügyi bizottság                               
                                                        elnöke                                              


