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Tisztelt Képviselőtestület!
Az újonnan megalakult Képviselő-testületnek szükséges áttekintenie az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok helyzetét, működésük hatékonyságát, s kialakítani a jövőbeni működésükre vonatkozó stratégiát, figyelemmel a célszerűségi és jövedelmezőségi
szempontokra. Ennek során átszervezésekre, a tevékenységi körök elosztásának újragondolására, egyéb ésszerűsítési intézkedésekre is szükség lehet. Erre vonatkozóan meglátásaink lehetnek, azonban igazán körültekintően akkor járunk el, ha egy komplex átvilágítást követően hozunk konkrét döntéseket.
A társaságok eddigi működésének felülvizsgálata szolgálhat alapul egy reális kép kialakításának. Ebből kiindulva a szakmai javaslatok fenntartó általi megszűrésével alakíthatók
ki a jövőbeni hatékonyabb működés keretei. Az pedig nem lehet kérdéses, hogy ezek
megtétele nemcsak feladata, de kötelessége is az önkormányzatnak a pénzügyi források
takarékos és átgondolt felhasználása érdekében. A folyamat objektív alapokon nyugvó
megindítása, megvalósítása érdekében, javasoljuk elvégezni a következő gazdasági társaságok külső szakértőkkel történő átvilágítását:
Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület adjon teljes körű felhatalmazást a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak arra, hogy az ajánlatkérés szakmai és értékelési szempontjait, részleteit meghatározza, jóváhagyja. Ezek ismeretében határozható meg a beszerzés nagyságrendje, becsült értéke. Természetesen a beszerzéseket a hatályos vagyonrendelet és beszerzési szabályzat előírásai szerint folytatjuk le.
A szolgáltatás ellenértékének fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tudjuk biztosítani. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat
átgondolni és támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz az alábbi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvilágításáról:
Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot az ajánlatkérés
részleteinek teljes körű meghatározására.
A Képviselő-testület a szükséges fedezetet az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: 2014. november 30. – az ajánlatkérések kiküldésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Szabó Loránd
Polgármester
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