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A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az Élményfürdő DVG Zrt. általi üzemeltetésére 2021.
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Javaslat
a DVG Zrt-.vel az Élményfürdő üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. június 15. napjától üzemelteti a
dunaújvárosi Élményfürdő-komplexumot (1. sz. melléklet). Jelen előterjesztés javaslatot tesz az
üzemeltetési szerződés meghosszabbítására 2021. december 31. napjáig, 10.000.000,-Ft+áfa/hó
üzemeltetési díjért. A téli időszakban kizárólag a benti medence és a szaunavilág üzemelne.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.
Bizottsági vélemények
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
.../2020. (IX.29.) határozata
a DVG Zrt-.vel az Élményfürdő üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) és az Önkormányzat között, az
Élményfürdő-komplexum általános üzemeltetésére és karbantartására kötött üzemeltetési szerződés
időbeli hatályát meghosszabbítja 2021. december 31. napjáig. Az üzemeltetés díja 2020. szeptember
16. napjától 10.000.000,-Ft+áfa/hó.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen határozat
mellékletét képező üzemeltetési szerződés módosítás aláírására és a határozat közlésére.
3. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt feladatra, a
2020. szeptember 16-2020. december 31. időszakra bruttó 35.000.000,-Ft+áfa, azaz bruttó
44.450.000,-Ft forrást biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése 5.b Általános tartalék során.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést
követő 8 napon belül
- az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését
követő 30 napon belül
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban rögzített
kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltak szerint a 2020. évi önkormányzati költségvetés
módosításakor vegye figyelembe, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.
évi költségvetése tervezésekor 120.000.000,-Ft+áfa, azaz bruttó 152.400.000,-Ft összeget

tervezzen az 1. pontban meghatározott feladatra, 2021. január 1-2021 december 31. időszakra,
egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért és tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában, tervezésében való közreműködésért:
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a 2020. évi költségvetés módosításának időpontja
a 2021. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2020. szeptember 29.

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

