Kiegészítés a 4. számú, Dombóvár és Környéke víz- és Csatornamű Kft.-vel
kapcsolatos ügyek tárgyú előterjesztéshez
Mint az mindenki előtt ismeretes, 2013. október 1-től a víziközmű szolgáltatás
biztosítását a Dunántúli Regionális Vízmű. Zrt. látja el, melynek következtében a
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tevékenysége az uszodaüzemeltetés
és a távhővezetékek bérletével kapcsolatos feladatok ellátására korlátozódott. A
változás jelentős hatással van az Uszoda működtetésére, ugyanis a Vízmű Kft.
árbevételt szerző tevékenységének változása miatt felosztandó általános költségek
uszodára eső része is jelentősen megnövekedett. A 2013. évben előírt számviteli
szétválasztás következtében az általános költségek havonta és költségnemenként
kerültek felosztásra, valamint átvezetésre, ami 3.790.000 forint volt. A Társaság a
2014. évre 5.647.000 Ft uszodát terhelő általános költséggel számol.
További jelentős változás, hogy 2013. szeptember hónapban megtörtént az Uszoda
szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötése, melytől kezdve a Kft. csatornadíj fizetésére
kötelezett. A várható éves víz- és csatornadíj költsége 1.450.000 Ft. Többletköltséget
jelent, hogy miután a DRV Zrt. átvette a víziközmű szolgáltatást, az uszodában adódó
hibaelhárításokat, speciális felkészültséget nem igénylő karbantartásokat elvégző
szakmunkatársak is az új szolgáltató dolgozói állományába kerültek. Ennek
következtében a felmerülő, szaktudást igénylő munkát a Kft. kénytelen külsős
vállalkozóval elvégeztetni.
A költségek növekedése (1. sz. melléklet) indokolttá teszi az eddig alkalmazott
uszodahasználati díjak mérsékelt megemelését, mivel azok a Dalkia Energia Zrt.-től
kapott bevétel kompenzálásával sem fedezik a költségeket. A Vízmű az Uszoda idei
árbevételének megállapításánál a 2013. évi igénybe vevő létszámmal kalkulált. Ezek
alapján az uszodahasználat díja br. 570,-Ft-ról/fő/óra (nettó 450) bruttó 599 Ftra/fő/óra (nettó 471,66 Ft) emelkedne, mely 5%-os belépődíj növelést jelent.
Úgy vélem, hogy az Uszoda által nyújtott szolgáltatások és infrastrukturális feltételek
szinten tartásához szükséges és indokolt a belépő díjak minimális emelése. Fontos
kiemelni még, hogy az uszodához tartozó 2014. évre tervezett szauna beruházást és
annak megtérülését a cég elkülönítetten kezeli.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Farkas
Attila Uszoda belépődíja bruttó 599 Ft/fő/óra áron kerüljön megállapításra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. taggyűlésén a döntés képviseletére.
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