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A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda próbaüzemre való
felkészítése miatt felmerülő költségek (16.893.286,-Ft+áfa) finanszírozására
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Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit
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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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt

Javaslat
a Fabó Éva Sportuszoda próbaüzemre való felkészítése miatt felmerülő költségek
finanszírozására
Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Közgyűlése a 348/2019.(V.30.) határozatával úgy döntött, hogy a Fabó Éva
Sportuszoda üzemeltetésével a DVG Zrt.-t bízza meg 2019. szeptember 1. napjától, de
legkésőbb a próbaüzem befejezését követő műszaki átadás-átvétel napjától 2019. december
31. napjáig, bruttó 92.400.000,-Ft, közüzemi díjakat is magába foglaló üzemeltetési díjért az
alábbiak szerint:
2019. szeptember
2019. október
2019. november
2019. december
Mindösszesen:

bruttó 12.705.000,-Ft
bruttó 26.565.000,-Ft
bruttó 26.565.000,-Ft
bruttó 26.565.000,-Ft
bruttó 92.400.000,-Ft

A DVG Zrt. benyújtotta a szeptember havi üzemeltetésről szóló bruttó 12.705.000,-Ft
összegű számláját (1. számú melléklet), amit Vagyonkezelési Osztályunk nem tudott
befogadni, tekintettel arra, hogy az uszoda műszaki átadás-átvételének időpontja 2019.
szeptember 30-a volt (2
ű. számú melléklet).
Gergő Edmond, a DVG Zrt. munkatársa tájékoztatta az előkészítő osztályt, hogy 2019.
augusztus 15. napjától a DVG Zrt. megkezdte az uszoda próbaüzemre való felkészítését,
melyhez szakszemélyzetet biztosított, fizette a közüzemi számlákat, megvásárolta a
szükséges vegyszereket, az uszoda gépészeti rendszereit folyamatosan működtette.
Fentiekre tekintettel kéri a társaság az augusztus havi (fél hónap) és szeptember számla
befogadását. A próbaüzemre való felkészítés díja mindösszesen 16.893.286,-Ft+áfa (3.
sz. melléklet).
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 tudomással bír arról, hogy a dunaújvárosi 325
hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt található, Fabó Éva
Sportuszoda próbaüzemre való felkészítését a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
(továbbiakban: DVG Zrt.) végezte el 2019. augusztus-szeptember hónapokban és úgy határoz,
hogy a próbaüzem felkészítésére a DVG Zrt. részére 16.893.286,-Ft+áfa vállalkozói díjat fizet.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnökét jelen határozat 1.
pontjában hivatkozott munkára vonatkozó vállalkozási szerződés elkészítésére.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
foglaltak szerint előkészített vállalkozási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság állásfoglalását követően, 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
Határidő:- a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését
követő 8 napon belül
- a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyben
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 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 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2020. január 23.

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

