
 FEDŐLAP                             
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.06.24.

Javaslat többletforrás biztosítására a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére 

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: Szabó György Zoltán vezérigazgató, DVG Zrt. 

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.06.23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                       2021.06.23.

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat havi 11.742.857,-Ft többletforrás biztosítására a
Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 412/2021.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-261
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 
többletforrás biztosítására a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  301/2021.(III.29.)
határozata  alapján  a  Fabó  Éva  Sportuszodátl  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.
(továbbiakban: DVG Zrt.) üzemelteti 2021. április 1. napjától 2021. december 31. napjáig,
5.812.375,-Ft/hó üzemeltetési díjért (1. sz. melléklet).

Jelen  előterjesztés  javaslatot  tesz  az  üzemeltetési  díj  havi  11.742.857,-Ft-tal  történő
megemelésére.  Az  üzemeltetési  díj  2021.  június  1.  napjától  havonta  mindösszesen
17.555.232,-Ft lesz.

Bizottságok véleménye:

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

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

               Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

.../2021. (VI.24.) határozata
többletforrás biztosítására a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előtt ismert, 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.) bízta
meg az önkormányzat 2021. április 01. napjától 2021. december 31. napjáig, 5.812.375,-Ft/hó
üzemeltetési díjért.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  az  1.  pontban  hivatkozott
üzemeltetési  díj  havi  11.742.857,-Ft  összeggel  történő  megemelését  akként,  hogy  az
üzemeltetési díja 2021. június 1. napjától 2021. december 31. napjáig 17.555.232,-Ft/hó.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 2. pontjában meghatározott
üzemeltetési  díjra  az alábbi források  átcsoportosításával 70.457.142,-Ft forrást biztosít  az
önkormányzat 2021. évi költségvetése 7. melléklet Vagyongazdálkodási feladatok 3. Dologi
kiadások során:
- 8. melléklet 9.7 Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete sora: 6.700.000,-Ft 
- 7. melléklet 8. Közbiztonsági feladatok cím 3. dologi kiadások sora (DBKEF): 1.000.000,-Ft
- 8. melléklet 9.17 70 éves a város rendezvényei sora: 15.000.000,-Ft
- 8. melléklet 9.10 Rockmaraton Fesztivál sora: 7.000.000,-Ft
- 7. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok cím 3. dologi kiadások sora (DUDIK):
2.500.000,-Ft
- 8. melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok 14.1. Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.
működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos kiadás sora: 38.257.142,-Ft

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen határozat
mellékletét  képező  üzemeltetési  szerződés módosítás aláírására,  és felkéri  jelen határozat
közlésére.



Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
                  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

      a DVG Zrt. vezérigazgatója

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való megküldését követő
8 napon belül
-a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban rögzített
kötelezettségvállalást a 3. pontban rögzítettek szerint 70.457.142,-Ft összegben Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetése  módosításakor  vegye
figyelembe,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2022.  évi
költségvetése  tervezésekor  jelen  határozat  2.  pontjában  hivatkozott  feladatra,  a  2021.
december hónapra 11.742.857,-Ft összeget tervezzen.

 Felelős:   -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                   a polgármester 
                 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                   a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

          - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:
            a jegyző
           - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért:

         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
             
Határidő:    - a 2021. évi költségvetése módosításának időpontja

        - a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2021. június 24.

                                                            

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

és Jogi Bizottság elnöke








	Tisztelt Közgyűlés!

