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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 10-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Előleg biztosítása a Tinódi Ház Nonprofit Kft. számára a Negyedik láng
verseny- és élményfutás rendezvény lebonyolítására

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Tárgyalta:

Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni

Tanácskozási joggal meghívott:
Somlai Adrienn ügyvezető, a Tinódi Ház Nonprofit Kft.

Készítő részéről ellenőrizte:
Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 367/2018. (XI. 19.) Kt.
határozatával döntött arról, hogy a Dombóvári HACS Egyesület által meghirdetett
TOP-7.1.1-16-H-046-3 kódszámú „Közösségi célú rendezvények, programsorozatok,
szemléletformálási programok, klubfoglalkozások megvalósítása a dombóvári
közösség számára” című felhívásra támogatási kérelmet nyújt be 2018. december 14-i
határidővel. A felhívás nyújtotta lehetőségekkel élve az alábbi programok
megvalósítására pályázik önkormányzatunk:
- Negyedik láng verseny- és élményfutás – 2018. december 16.
- Téltemető túra – 2019. február 24.
- Rügyfakasztó kerékpáros családi barangolás Szőlőhegyen – 2019.
április 27.
Dombóvár Város Önkormányzata a támogatási kérelem szakmai tartalmának
összeállítására árajánlatok bekérése alapján külső szakértőt bízott meg. A támogatási
kérelem szakmai tartalma és költségvetése 2018. november 30. napjára elkészült, mely
alapján önkormányzatunk 2018. december 3-án közbeszerzési eljáráson kívüli
beszerzési eljárást bonyolított le a programok szakmai megvalósítójának
kiválasztására. A beérkezett ajánlatok bírálata nettó 12 millió forint alatt a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság határköre, amely a mai napon tartotta ez ügyben ülését. A
beszerzési eljárás keretében 3 db érvényes ajánlat érkezett, melyek közül a
legkedvezőbb ajánlatot a Tinódi Ház Nonprofit Kft. adta nettó 8,5 millió forintos
összeggel.
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. alapító okirata tartalmazza, hogy bruttó 10 millió forint
feletti kötelezettségvállalásra az ügyvezető a tulajdonos, Dombóvár Város
Önkormányzatának jóváhagyásával jogosult. A Képviselő-testület hozzájárulását
követően a gazdasági társaság szerződést köt az önkormányzattal és a 2018. december
16-án megrendezésre kerülő Negyedik láng verseny- és élményfutás szervezésével
kapcsolatos, 2018. december 10-ét követően felmerülő költségek így a Nonprofit Kft.
terhelik.
A rendezvénnyel kapcsolatban a mostani ismereteink szerint decemberben bruttó
1.461.264,- Ft kiadás – amelyből 1.190.500,- Ft készpénzes kifizetés –, míg januárban
nagyságrendileg bruttó 2.800.000,- Ft kötelezettség vállalás jelentkezik a Tinódi
Háznál. Mivel a cég számára a közművelődési megállapodás alapján biztosított havi
finanszírozási hozzájárulás nem tartalmazza az önkormányzati rendezvények
megvalósításához kapcsolódó költségeket, így a Negyedik láng verseny- és
élményfutás program kiadásainak sincs fedezete, azt önkormányzatunknak szükséges
biztosítania az általa december 14-ig benyújtani szándékozott támogatási kérelem
elbírálásáig előlegként a cég számára, saját forrásból. A gazdasági társaság
ügyvezetője önkormányzatunkhoz írt kérelmében bruttó 1.500.000,- Ft előleg
biztosítását kérte a program szakmai megvalósításához.

Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslatot!
Határozati javaslat
a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére a Negyedik láng verseny- és élményfutás
rendezvény megvalósításához előleg biztosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete, mint a Tinódi Ház
Nonprofit Kft. tulajdonosa és alapítója utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a cég
pályázatot nyújtott be önkormányzatunk által a TOP-7.1.1-16-H-046-3
kódszámú
„Közösségi
célú
rendezvények,
programsorozatok,
szemléletformálási programok, klubfoglalkozások megvalósítása a dombóvári
közösség számára” című felhívás keretében megvalósítandó programjainak
szakmai megvalósítására és egyben hozzájárul ahhoz, mint nyertes ajánlattevő
kötelezettséget vállaljon és szerződést kössön a rendezvények megvalósítására.
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy a Tinódi Ház Nonprofit Kft. a 2018.
december 16-án megrendezésre kerülő Negyedik láng verseny- és élményfutás
rendezvény szervezésével kapcsolatosan december 10-e után, a decemberben
jelentkező kiadási tételekre előlegként bruttó 1.500.000,- Ft támogatást kapjon,
melyet önkormányzatunk az 1. pontban hivatkozott támogatási kérelem
elbírálásáig saját forrásból biztosít.
Határidő: 2018. december 14. – előleg biztosítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Szabó Loránd
polgármester

