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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.01.17.

Javaslat kártérítés megfizetésére az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére

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 2019.01.15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.01.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.01.15.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat 5.741.595,-Ft áfa megtérítésére kártérítés jogcímen az
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1100 /2019.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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 
kártérítés megfizetésére az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének  130/2018. (III.29.) határozatában  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  dunaújvárosi  Élményfürdő  koncesszió  keretében  történő
üzemeltetésére  vonatkozó  beszerzési  eljárást  érvényesnek  és  eredményesnek  nyilvánította, a
koncessziós díjra tett ajánlatok alapján az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-t (4025 Debrecen,
Simonffy u. 17-19.) mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőt az eljárás nyertesének
hirdette 1.200.000,- Ft/hó+ Áfa koncessziós díj megajánlásával. 

A  szolgáltatási  koncessziós  szerződés  VI.3.  pontja  szerint  a  Koncessziós  Jogosult  köteles
gondoskodni arról, hogy a közműórák a saját nevére kerüljenek, valamint gondoskodni arról, hogy
a  közüzemi  díjak  folyamatosan  határidőben  megfizetésre  kerüljenek.  Az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt.  az üzemeltetés megkezdésekor tájékoztatta osztályunkat,  hogy a
szolgáltató olyan számlát állított ki, amelyen vevőként az Önkormányzat szerepel, így a társaság
nem  jogosult  az  Áfa  visszaigénylésére  és  a  nettó  összeg  költségként  történő  elszámolására.
Annak  ismeretében,  hogy  az  E.ON  Áramszolgáltató  Zrt.-vel  kötött  szerződés  csak  kötbér
megfizetésével szüntethető meg és kötbér fizetése a többi szolgáltatónál is kérdéses volt, felek
tárgyalásokat folytattak a koncessziós szerződés aszerinti módosításáról, hogy a közüzemi díjakat
az  önkormányzat  fizeti  meg  és  közvetített  szolgáltatásként  továbbszámlázza  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt.-nek. Végül felek nem módosították a szerződést, a számlák kötbér
megfizetése nélkül átírásra kerültek.

Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. vezérigazgatója kéri a mellékelt számlák
áfa tartalmának, azaz 5.741.595,-Ft megtérítését a társaság részére (1.sz. melléklet).

Jelen előterjesztés javaslatot tesz az áfa megfizetésére, kártérítés jogcímén.

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
…..../2019.(I.17.) határozata 

az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére kártérítés megfizetéséről 

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomással  bír  arról,  hogy az  Élményfürdő-
komplexum  üzemeltetése  megkezdésekor  a  közüzemi  számlák  a  szolgáltatási-koncessziós
szerződésben rögzítettektől eltérően - várható kötbér fizetési kötelezettség miatt  - nem kerültek
átírásra az Élményfürdő üzemeltetője, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 Debrecen,
Simonffy  i.  17-19.)  nevére,  ezáltal  az  E.ON  Energiakereskedelmi  Kft.  2018.  június,  július  és
augusztus  havi  számláin  vevőként  az  Önkormányzat  és  fizetőként  az  Uniszol-



Létesítménygazdálkodási  Zrt.  szerepel,  mely  számla  alapján  a  társaság  nem  jogosult  az  Áfa
visszaigénylésére és a nettó összeg költségként történő elszámolására.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. kártérítési igényét elfogadja és az 1. pontban hivatkozott számlák
áfa  tartalmát,  mindösszesen  5.741.595,-Ft-ot  kártérítés  jogcímen  számla  ellenében,  külön
megállapodás nélkül, jelen határozat alapján megfizet a társaság részére. 

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

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy a  2.  pontban rögzített
kötelezettségvállalást  a  2019.  évi  önkormányzati  költségvetés  tervezésekor  vegye  figyelembe,
egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2019. január 17.

            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


