
FEDŐLAP
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.01.23.

Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése tárgyban hozott DMJV Közgyűlésének
842/2019.(XII.23.) határozata módosításáról

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

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

Meghívott: Illéssy István elnök, DVG Zrt. 

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.01.21.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                       2020.01.21.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése tárgyban
hozott DMJV Közgyűlésének 842/2019.(XII.23.) határozata módosításáról.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1228/2020.
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 
a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése tárgyban hozott DMJV Közgyűlésének 842/2019.

(XII.23.) határozata módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV  Közgyűlése  a  842/2019.(XII.23.)  határozatával  úgy  döntött,  hogy  a  Fabó  Éva
Sportuszoda üzemeltetésével a DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Zrt.-t  (  a továbbiakban
DVG Zrt.) bízza meg 2020. január 1. napjától 2020. február 29. napjáig, bruttó 40.250.000,-Ft
üzemeltetési  díjért.  Az  üzemeltetési  szerződés  értelmében  az  üzemeltetési  díj  magában
foglalja létesítmény közüzemi díjait is (1. sz. melléklet).

A  DVG  Zrt.  javasolja,  hogy  a  Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna-,  Hőszolgáltató  Kft.  (a
továbbiakban: DVCSH Kft.) által nyújtott valamennyi közüzemi szolgáltatás díját közvetlenül
az  önkormányzat  fizesse  meg a  szolgáltató  részére,  az  önkormányzat  nevére  kiállított
számla ellenében.  A közüzemi szolgáltatás éves díj várhatóan cca. 77 millió  forint  (2. sz.
melléklet).

Amennyiben  a  Tisztelt  Közgyűlés  támogatja  a  DVG  Zrt.  javaslatát,  szükséges  a  fent
hivatkozott határozat és annak melléletét képező üzemeltetési szerződés módosítása. 

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági városüzemeltetési bizottság, valamint az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

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

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

               Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

.../2020. (I.23.) határozata
 a Fabó Éva Sportuszoda próbaüzemre való felkészítése miatt felmerülő költségek

finanszírozásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 842/2019.(XII.23.) határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi 325 hrsz.-ú,
természetben  a  Dunaújváros,  Építők  útja  9.  szám alatt  található,  Fabó  Éva  Sportuszoda
üzemeltetésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: DVG Zrt.) bízza
meg 2020. január 01. napjától 2020. február 29. napjáig.  A DVG Zrt. vállalkozói díja bruttó
20.125.000,-Ft/hó, melyből levonásra kerül a létesítmény közüzemi szolgáltatását biztosító
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) által nyújtott
valamennyi közüzemi szolgáltatás (ivóvíz szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítás,
szennyvízgyűjtés  és  kezelés,  távhőszolgáltatás)  díja,  melyet  az  önkormányzat  fizet  meg
számla ellenében, közvetlenül a szolgáltató részére. Az önkormányzat köteles a DVCSH Kft.-
vel fogyasztói szerződést kötni a fenti valamennyi közüzemi szolgáltatásra. A DVCSH Kft. által
az  önkormányzat  nevére  kiállított  számlák  másolatát  az  önkormányzat  köteles  a
kézhezvételtől  számított  8  napon  belül  megküldeni  a  DVG  Zrt.  részére,  aki  a  számlán



szereplő díjakkal csökkentett vállalkozói díjról állít ki számlát az önkormányzat részére, és ezt
követő 30 napon belül kerül átutalásra a vállalkozói díj a DVG Zrt. részére.

A DVG Zrt.  köteles az energia szolgáltatókkal  saját  nevére szóló szolgáltatási  szerződést
kötni  (villamos  energia,  gáz)  és  köteles  az  üzemeltetésbe  adott  létesítmények  energia
fogyasztását az energiaszolgáltatók felé megtéríteni a vállalkozási díjból.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Vagyonkezelési  Osztályt  a
közüzemi  fogyasztói  szerződés  megkötéséhez  (átjelentkezés)  szükséges  intézkedések
megtételére, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:        
                 a polgármester                                   
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Dunaújváros, 2020. január 23.

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi,

Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke




	Tisztelt Közgyűlés!

