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Város-

és

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 372/2012. (XII. 14.)
határozatával döntött arról, hogy 2013. december 31-ig a Dombóvár, Gyenis Antal u.
18. szám alatti sportingatlan kezelésével és üzemletetésével továbbra is a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízza meg. Az üzemeltetési költség fedezetére a
képviselő-testület 1.346.000 Ft/hó összegű átalánydíjat állapított meg az Nkft. részére.
Az ingatlan üzemeltetési szerződés módosítására azonban mindeddig nem került sor,
ugyanis az eredeti szerződés 7.1 pontja értelmében a Nkft.-nek az ingatlan
hasznosításából és működtetéséből származó bevételekről a tárgyhót követő hó 10.
napjáig el kellett volna elszámolni az Önkormányzat felé. A cég ügyvezetője utólag
beküldte a MÁV sportingatlan 2012. évi pénzügyi beszámolóját, mely alapján
megállapítható, hogy az Nkft. a 2012. évben a bérleti díjak, valamint a szauna
használati díjából összesen 1. 652. 826 Ft összegű bevételre tett szert.
A képviselő-testület az 55/2013. (II. 21.) határozatának 7. pontjában előírta, hogy a
DVMSE csarnok üzemeltetésére kötött megállapodás alapján fizetendő üzemeltetési
díjat csökkenteni kell az üzemeltetési bevételekkel. A döntés alapján az Nkft. által a
MÁV sporttelep kezelésére és üzemeltetésére meghatározott 2013. évi 16.152.000 Ft
összegű átalánydíj 2012. évi bevételekkel csökkentett összege 14.499.174 Ft, mely
alapján 2013-ban havi lebontásban – a korábban a képviselő-testület által jóváhagyott
1.346.000 Ft összegű díj helyett - 1.208.264 Ft illeti meg a céget az ingatlan
üzemeltetési feladatainak ellátását érintően.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 372/2012. (XII. 14.)
határozatának 2. pontját visszavonja.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére a
a dombóvári 1890 hrsz.-ú, természetben Dombóvár, Gyenis Antal u. 18. szám
alatti MÁV sportingatlan kezelési és üzemeltetési feladatainak ellátása céljából
2012. évi bevételekkel csökkentett összegű átalánydíjat állapít meg, melynek
összege 1.208.264 Ft/hó.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
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