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A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Amerikai Futball SE elnöke azzal a kéréssel
fordult DMJV Önkormányzatához, hogy az általuk használt radari sportpálya bérleti díja
megfizetésének elengedését kérje.
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I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
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Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
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Ellenőrzés dátuma:
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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:
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egyszerű/minősített
Nyílt

Javaslat
a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület kérelmének elbírálására
Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújvárosi Amerikai Futball SE elnöke azzal a kéréssel fordult DMJV Önkormányzatához,
hogy az általuk használt radari sportpálya bérleti díja megfizetésének elengedését kérje (1. számú
melléklet).
A radari sporttelep üzemeltetését a DVG Zrt. látja el bruttó 2.500.000,- Ft/hó üzemeltetési díj
megfizetése mellett.
A DVG Zrt. fizetési meghagyást (2. számú melléklet) bocsájtott ki a Dunaújvárosi Amerikai Futball
Sportegyesület részére 2.515.600,- Ft + 155.338- Ft (eljárási költség) összegben, melynek
elengedését kéri az Egyesület, nehéz anyagi helyzetük miatt.
Fentiekre tekintettel a DVG Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés (3. számú melléklet)
módosítása szükséges.
A vagyonkezelési osztály elkészítette a szerződés 4. számú módosítását, mely a határozati
javaslat melléklete.
A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (X.21.) határozata
a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület kérelmének elbírálásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.
számára a radari sporttelep üzemeltetéséért megfizetett bruttó 2.500.000,- Ft/hó üzemeltetési díj
ellenében ingyenes használatot biztosít a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület részére a
radari sportpályán és a 2018. december 10-én a DVG Zrt.-vel kötött üzemeltetetési szerződés 5.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
átengedi az épület bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak beszedési jogát (bevételeket) a DVG Zrt.
részére a szerződés 1. számú mellékletét képező bérleti díjtáblázat szerint oly módon, hogy a
bevételek beszedésére és ezen bevételek üzemeltetési célú felhasználására a DVG Zrt. jogosult, a
bevételekről megbízó felé tárgyévet követő év február 28-ig elszámol, valamint bruttó 2.500.000,- Ft/
hó, azaz bruttó Kettőmillió-ötszázezer forint/hó, összesen évi 30.000.000,- Ft, azaz Harmincmillió
forintot fizet Megbízó üzemeltetési díjként Üzemeltető részére azzal, hogy a Dunaújvárosi Amerikai
Futball Sportegyesület részére ingyenes pálya használatot biztosít 2021. január 01. és 2021.
december 31. közötti időszakra.”
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG Zrt.-t, hogy az
egyesület részére a 2021. évben kibocsájtott bérleti díjra vonatkozó számlákat sztornózza.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2021.október 31.
Dunaújváros, 2021. október 21.

Tóth Kálmán s.k.
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