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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.07.12.

Javaslat az Élményfürdő komplexum diákok általi látogatására vonatkozó megállapodás
megkötésére

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

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

Meghívott: Rácskai József vezérigazgató, Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 
Debrecen, Simonffy u. 17-19.

                       
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2018.07.11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.07.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.07.11.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlésének 276/2018.(V.17.) határozata alapján a
dunaújvárosi intézmények és nyugdíjasok részére az önkormányzat 2018. évben 311.150.000,-Ft
összegű támogatást nyújtott az Élményfürdő komplexum ingyenes látogatására. Az intézmények
közül a Dunaújvárosi Tankerületi Központ a közgyűlés által jóváhagyott szerződést nem írta alá, új
megállapodás megkötését javasolja.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 10427 /2018
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: 

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: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
 az Élményfürdő komplexum diákok általi látogatására vonatkozó megállapodás

megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV  Közgyűlésének  276/2018.(V.17.)  határozata  alapján  a  dunaújvárosi  intézmények  és
nyugdíjasok részére az önkormányzat 2018. évben 311.150.000,-Ft összegű támogatást nyújtott
az  Élményfürdő  komplexum  ingyenes  látogatására  (1.  sz.  melléklet).  Az  önkormányzat  az
intézményekkel  és  az  üzemeltetővel  háromoldalú  támogatási  szerződést  kötött,  a  nyugdíjasok
esetében  pedig  külön  megállapodás  született  az  önkormányzat  és  az  üzemeltető  között  a
támogatás  igénybevételére.  Az  intézmények  közül  a Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ a
közgyűlés által jóváhagyott szerződést nem írta alá, új megállapodás megkötését javasolja (2.
sz. melléklet). A Szilágyiné Németh Sarolta igazgató többek között az alábbi észrevételek tette a
támogatással kapcsolatosan:
- az önkormányzat által biztosított támogatási összeget nem tudják maradéktalanul felhasználni;
- a beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot nem áll módjukban rendelkezésre
bocsátani;
- a támogatási szerződésből nem derül ki, hogyan működik a gyakorlatban a beléptetés.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ javaslata, hogy a Tankerület közbeiktatása nélkül, közvetlenül
az  Üzemeltetővel  kösse  meg  az  önkormányzat  a  használatra  vonatkozó  megállapodást.
Amennyiben a mindennapos testnevelés órák keretében megvalósuló úszás oktatás helyszínéül
lehetőséget kapnak az iskolák az Élményfürdő használatára, arra vonatkozóan szívesen kötnek
megállapodást akár az önkormányzattal, akár az üzemeltetővel.

Az  előkészítő  osztály  valamennyi  intézménnyel  és  az  üzemeltetővel  tárgyalásokat  folytatott  a
koncepció  kidolgozásakor.  Az  egyeztető  tárgyaláson  mindegyik  érintett  fél  jelen  volt,  ahol
egyértelműen jelezte az üzemeltető, hogy úszás óra tartására a hideg hónapokban nem alkalmas
az élményfürdő, nincs fedett úszómedence. A személyes egyeztetéskor nem jelezte a Tankerület,
hogy  számukra  nem  egyértelmű,  vagy  nem  megfelelő  a  kidolgozott  koncepció  szerinti
Élményfürdő használat.

Jelen  előterjesztés  javaslatot  tesz  külön  megállapodás  megkötésére  az  üzemeletetővel  az
Élményfürdőbe  belépő  vásárlás  támogatására  a  dunaújvárosi  intézményekben  tanuló  diákok
részére. A vissza nem térítendő támogatás összege 2018. évre bruttó 137.735.913-Ft.

Az anyagot tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, valamint az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Bizottságok véleménye:
A  bizottságok  elnökei  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményüket  a  közgyűlésen,  szóban
ismertetik.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő.

Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2018.(VII.12.) határozata 

 az Élményfürdő komplexum diákok általi látogatására vonatkozó megállapodás
megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 276/2018.(V.17.) határozata alapján alapján a



dunaújvárosi  intézmények  és  nyugdíjasok  részére  az  önkormányzat  2018.  évben  bruttó
311.150.000,-Ft összegű támogatást nyújtott az Élményfürdő komplexum ingyenes látogatására.
Az  önkormányzat  az  intézményekkel  és  az  üzemeltetővel  háromoldalú  támogatási  szerződést
kötött,  a  nyugdíjasok  esetében  pedig  külön  megállapodás  született  az  önkormányzat  és  az
üzemeltető között a támogatás igénybevételére. Az intézmények közül a Dunaújvárosi Tankerületi
Központ  a  közgyűlés  által  jóváhagyott  szerződést  nem  írta  alá,  új  megállapodás  megkötését
javasolja,  hivatkozva arra, hogy a támogatási szerződésben foglaltakat nem tudja teljesíteni és
nem tud olyan támogatás igénybevételére kötelezettséget vállalni, melynek felhasználására csak
részben van ráhatása.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése figyelemmel a Dunaújvárosi Tankerületi Központ
észrevételére  és  aggályaira  úgy  határoz,  hogy  külön  megállapodást  köt  az  Uniszol  Zrt.
üzemeletetővel,  mely  megállapodás  ingyenes  Élményfürdő  használatot  biztosít  a  dunaújvárosi
intézmények  tanulói  számára.  A  bruttó  137.735.913-Ft  vissza  nem  térítendő  támogatás  az
Élményfürdő-komplexum látogatásához belépő  és  az  ahhoz  kapcsolódó  szolgáltatások
igénybevételéhez a  mindenkor  érvényes  díjszabásnak  megfelelő  3  órás  belépőjegy vásárlását
támogatja.

3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése jelen határozat  1.  és 2.  pontjaiban foglaltakra
tekintettel módosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 276/2018.(V.17.) határozata
2.  pontjában  szereplő  táblázat  1.5.  pontját  aszerint,  hogy  a  Dunaújvárosi  Tankerület  Központ
helyébe dunaújvárosi diákok lép, mint kedvezményezett.

 4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat
mellékletét  képező  szerződés  aláírására  az  európai  uniós  versenyjogi  értelemben  vett  állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm.  rendelet  alapján  a  Miniszter  jelen  támogatási  programra  vonatkozó  jóváhagyásának
közlését követően, a jóváhagyásban foglalt esetleges módosításokkal.

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
            a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 
napon belül
- a támogatási szerződés aláírására:  Miniszter jóváhagyásának közlését követőkövető 15  
napon belül

Dunaújváros, 2018. július 12.

            Hingyi László s.k.                                       Pintér Attila s.k.        
a gazdasági és területfejlesztési                           a pénzügyi bizottság 
            bizottság elnöke                                                 elnöke

                   Tóth Kálmán 
      az ügyrendi, igazgatási és 

   jogi bizottság elnöke


