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Tisztelt Képviselő-testület!
2014. augusztus 28. napján a Képviselő-testület megtárgyalta a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft. parkgondozással kapcsolatos díjainak felülvizsgálatát.
A Képviselő-testület a 152/2014 (IV.10.) Kt. határozattal a „Parkfenntartási, valamint
gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve hóeltakarítási,
síkosságmentesítési feladatainak ellátására Dombóvár város közterületein” a
Dombóvári Város- és lakásgazdálkodási Nkft.-t bízta meg 2014. december 31-ig szóló
időtartamra a 2014. április 10-i rendkívüli ülésén. A szerződésben meghatározott egyes
munkafolyamatok ellentételezésére szolgáló vállalási árak a korábban lejáró,
úgynevezett „Konzorciumi” szerződés árai alapján kerültek megállapításra. Az árakat
a Képviselő-testület nem vizsgálta felül, pedig időközben jelentős gazdasági
folyamatok történtek az országban.
Fent említett szerződés mellett egyéb zöldterületek fenntartására is vonatkozó
átalánydíjas szerződéssel (2005.01.01. kelt, többször módosított) is rendelkezik az
Nkft. és Dombóvár Város Önkormányzata a helyi közszolgáltatások körébe tartozó
közhasznú feladatok elvégzésére.
Fent említett szerződések és más szerződésen kívüli (szerződésekben nem szereplő
területeken végrehajtott eseti megrendelések alapján végzendő munkák) hasonló
karakterű, sokszor azonos munkafolyamatok elvégzésére a két szerződő fél közt több
ár alkalmazása történik.
Az önkormányzat és a Képviselő-testület kötelessége az, hogy a közpénzeket minél
hatékonyabban használja fel. Könnyű belátni, hogy a parkgondozás tekintetében a cél
az, hogy az egységnyi kiadásért minél nagyobb terület gondozását valósítsa meg a
testület. Ezért is fontos a hatékony és gazdaságos cégműködtetés. Cél kell legyen,
hogy az Nkft. piaci viszonyok között is meg tudja állni a helyét.
Az Nkft. ügyvezetője többször is hangsúlyozta, hogy a cégük a piaci ár alatti vállalási
árral tud dolgozni, hiszen ők közfoglalkoztatás miatt versenyelőnnyel rendelkeznek.
Ennek a versenyelőnynek a megléte, vagy meg nem léte a tisztességes piaci verseny
alapján állapítható meg.
A 2014. április 10-én megtartott testületi ülésen a Döntés a parkgondozással és
közterület-tisztítással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló napirendi pont keretén
belül hangsúlyoztam, hogy számomra a legfontosabb szempont a versenyeztetés, ahol
világosan és egyértelműen látszik, hogy rendelkezik-e az Nkft. versenyelőnnyel vagy
nem.
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2014. június
30. napján kelt levelében tájékoztatott arról, hogy gépeket bérelnek alkalomszerűen.
Az ügyvezető úr a következőket írja:

„Az érintett eszközök: alkalomszerűen kézi fűkaszák, ill. fűnyírótraktor, darus kocsi
vagy éppen a hulladékszállítási engedélyünkhöz kapcsolódóan öntömörítős
hulladékszállító járműre.
A fenti eszközöket alkalomszerűen béreljük az alábbi cégektől:
-

Öko-Dombó Kft (Öntömörítős hulladékszállító jármú személyzettel.)
Humánpark-D Kft. (fűkaszák, ill. fűnyírótraktor)
Zúzda Kft. (veszélyes fák kezelése, kivágása, darus kocsi általános használata)

A Zúzda Kft.-vel gépbérleti keretszerződést ez idáig nem kötöttünk. A másik két cégét
mellékelem.”
Levélben kérdéssel fordultam a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit
Kft. ügyvezetőjéhez a gépbérleti szerződésekkel kapcsolatban. A kérdésemet a
következők szerint fogalmaztam meg:
„Amennyiben 2013. és 2014. évben további gépbérlettel vagy gépbérleti szerződéssel
rendelkezett a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., a
szerződéseket részemre 2014. szeptember 5. nap 12.00 óráig szíveskedjenek
megküldeni. Kérem azt is, hogy a gépbérlet alapján befogadott számlákat másolatban
a fentebb megjelölt határidőig részemre megküldeni szíveskedjenek, a gépek
életkorának és műszaki állapotának leírásával egyidejűleg.”
Vida Tamás ügyvezető 2014. szeptember 5-én kelt és az önkormányzathoz 2014.
szeptember 8-án beérkezett levelében a következőket írja:
„A fenti gépbérleti témákban befogadott számlák nagyságrendje a következő:
- Öko-Dombó Kft:
- Humánpark-D Kft.
- Zúzda Kft

2014-ben számlabefogadás ezidáig nem volt.
2013-ban számlabefogadás nem volt.
2014-ben 1.155.764,- Ft+Áfa (számlasor mellékelve)
2013-ban
260.000,- Ft+Áfa
2014-ben
184.000,- Ft+Áfa (számlasor mellékelve)”

Vida Tamás ügyvezető kérésem ellenére a számlákat másolatban nem küldte meg,
hanem egy Excel táblázatba jegyezte fel a kifizetett díjakat. Így indokolt az, hogy a
Képviselő-testület kötelezze Vida Tamást a számlák bemutatására, hiszen közpénzből
gazdálkodik az Nkft., így a legteljesebb nyilvánosság alapján kell működnie.
Megjegyzem, elő nem fordult az önkormányzat működésében, hogy egy képviselő
által igényelt számlát nem mutatott volna be a hivatal.
A Humánpark-D Kft. 500.000,- Ft. jegyzett tőkével alakult társaság. Pajter István az
ügyvezető, aki a képviselet jogát önállóan látja el. Pajter Istvánt a Dombóvár Város
Helyi Választási Bizottsága 41/2014. (IX. 4.) HVB határozatával a Fidesz-Magyar

Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös
képviselőjelöltjeként nyilvántartásba vette a Dombóvári 06. számú egyéni
választókerületben.
Az önkormányzati képviselők számára a közpénz felhasználásának és a közpénzek
(adók) befizetésének fontossága kiemelt jelentőséggel kell hogy bírjon.
Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs és az elektronikus cégeljárásban
közreműködő szolgálat tárolt cégkivonata szerint, a Cg. 17-09-006250
cégjegyzékszámú Humánpark-D Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3. hrsz.) cég 2014. szeptember 7. napján
hatályos adatai alapján a következőkre hívnám fel a Képviselő-testületnek a figyelmét.
A NAV Tolna Megyei Adóigazgatósága Hátralékkezelési Osztály a Humánpark-D
Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ellen (cégkivonat 33. és
33/43. sor) elrendelte a végrehajtást. A végrehajtás elrendelésének időpontja 2014.
augusztus 26. napja volt. A végrehajtási ügyszáma 8810584073 volt.
Mindezek alapján a véleményem szerint indokolt a gépbérleti szerződések
indokoltságának felülvizsgálata.
2014. augusztus 28-án megtartott testületi ülésre - a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft. parkgondozási díjainak felülvizsgálata elnevezésű napirendi
pont tárgyalására - meghívást kapott Vida Tamás ügyvezető. A testületi ülésen az
önkormányzat nem tudta olyan az általam elvárt szakmai színvonalon megtárgyalni a
Képviselő-testület, mert Vida Tamás ügyvezető a meghívás ellenére nem jelent meg,
és helyettesítéséről nem gondoskodott. Ebben az ügyben is kérdéssel fordultam az
ügyvezető úrhoz, aki utólag a nagyobbik gyermeke gimnáziumi beiratkozásával és
kollégiumi költöztetésével, és egyéb teendőkkel magyarázta azt, hogy nem tudott jelen
lenni a képviselő-testületi ülésen. Vida Tamás a Dombóvár Város- és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2014. augusztus 13-án kelt levelében a
következőkről tájékoztatott: „Előzetesen tájékoztatom, hogy október 12-ig nem
kívánok szabadságot tervezett módon igénybe venni. Amennyiben igen akkor azt
ezentúl jelezni fogom Önök felé.” Vida Tamás tudomásom szerint 2014. augusztus 28.
napjára szabadságot nem vett ki. Így mindenképpen indokolt ez alapján is a napirendi
pont ismételt megtárgyalása.
2014. augusztus 28. napján megtartott testületi ülésen a 370 sorszám alatt a Képviselőtestület a következő határozatot hozta:
370/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft.-vel parkfenntartási feladatokra 2014. december 31-ig
megkötött szerződés árainak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

A jegyzőkönyv tanúsága szerint Bogdán László képviselőtől a következő közbeszólás
hangzott el: „Elnézést polgármester úr, rosszul nyomtam. Vagyis rossz gombot
nyomtam meg, bocsánat. Kérhetnék egy ismételt szavazást?”)
Az ismételt szavazást támogattam, de végülis erre nem került sor, hiszen Bogdán
László közbeszólásként „Maradjon úgy, ahogy van” kijelentéssel visszavonta
értelmezésünk szerint az ismételt szavazás iránti szándékát.
Határozati javaslat
A Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft.-vel parkfenntartási feladatokra 2014. december 31-ig
megkötött szerződés árainak felülvizsgálatát kezdeményezi annak érdekében, hogy a
szerződés egységárai a jelen előterjesztés mellékletét képező árajánlatában szereplő
egységárakra módosuljanak.
A Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft. gépbérletekre vonatkozó szerződések indokoltságának a
vizsgálatát rendeli el.
A Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezi a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjét, hogy a gépbérletekre vonatkozó
számlákat másolatban mutassa be a Képviselő-testület részére.
A Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja Vida Tamás
ügyvezető figyelmét, hogy az alvállalkozói szerződések megkötésekor, illetve a
megrendelések kiadásakor vegye figyelembe az adók, és a járulékok befizetésének
meglétét is.
A Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja Vida Tamás
ügyvezető figyelmét, hogy a jövőben amennyiben nem tud részt venni a Képviselőtestület ülésein, akkor helyettesítéséről szíveskedjék gondoskodni.
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