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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület (a 324/2011.(IX.8.) és a 380/2011.(IX.29.) számú
határozatokkal) a Kinizsi utca 37. szám alatti, 1971/1 hrsz.-ú ingatlan kezelésével és
üzemeltetésével pályázat kiírása nélkül 2012. január 1.-től határozatlan időre a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízta meg. Az üzemeltetési
és kezelési feladatok ellátásáról szóló szerződés részletesen kifejti a cég feladatait az
ingatlan használatával és hasznosításával kapcsolatban.
A feladatellátás fedezete az önkormányzat által fizetett üzemeltetési átalánydíj (2012.
és 2013. évben 350.000,- Ft+ÁFA/hó), az ingatlant ingyenesen használó szervezetek
által egyfajta közös költségként fizetett üzemeltetési díj, illetőleg az egyéb
hasznosításból eredő bevétel (bérleti díjak).
Az un. „közös költséget” az Önkormányzat is megfizeti az általa az „U” alakú
épületben raktározási célra használt helyiség után. Ennek díja 40,- Ft/hó/m2, azaz
havi 3.555,-Ft.
Jelenleg az alábbi szervezetek használják a JAM- csarnok egyes részeit
térítésmentesen:
Főépületben: - Presidium Közhasznú Egyesület (849,85 m2)
- KLIK Tolna megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári
Tagintézménye (313,32m2)
-„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
(339,11 m2)
- Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Móra Ferenc Általános Iskola (268,88m2)
- Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 749,2 m2
A 2520,36m2-es főépületben ki nem adott, üres terület nincs.
Az „U” alakú épületben: A 429/2014.(XII.18.) Kt. határozat a Dombóvári Boxklub
részére 2019. december 31-ig meghosszabbította a térítésmenet használatot, egyben
döntött az ökölvívó terem melletti edzőterem egyesület általi használatáról is. E
szerint 2015-től az egyesület 572,82 m2-es területet használ térítésmenetesen, melyet
képviselő-testületi határozat alapján nem terheli a „közös költség”sem.
A korábban a Vincze Ju-jutsu Sportegyesület által használt 288,31m2-es ingatlanrész
átadása a Boxklub részére 2015. január 14-én megtörtént.
A megállapodás értelmében az NKft. az ingatlan hasznosításából származó
bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles
nyilvántartani oly módon, hogy az, az egyéb tevékenységéből származó bevételeitől,
illetve költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen, külön-külön
a főépület és az ingatlan többi része vonatkozásában. Az üzemeltető köteles az
ingatlan hasznosításából és működtetéséből származó bevételeit a kezelési és
üzemeltetési feladatok ellátására fordítani, külön-külön a főépület és az ingatlan többi
része vonatkozásában. Az üzemeltető köteles az ingatlan állapotában bekövetkező
változásokról, valamint az üzemeltetési tevékenységből eredő bevételeiről és
kiadásairól az Önkormányzatnak beszámolni minden év január 31-ig. A
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beszámolóban javaslatot kell tenni az Önkormányzat által az adott évben fizetendő
üzemeltetési díjra, melyet megfelelően alá kell támasztania, továbbá ki kell térni az
adott évre tervezett felújítási, korszerűsítési, átalakítási és bontási munkálatokra, a
munkálatoknak olyannak kell lennie, hogy azok biztosítsák az ingatlan hosszú távú és
magas színvonalú működését, és fel kell tüntetni a munkálatok forrásigényét. Az
Önkormányzat a beszámolót véleményezi és jóváhagyja az üzemeltető által
elvégzendő munkálatokat, amelyek költségét az Önkormányzat beépíti az
üzemeltetési díjba, illetve az egyes munkálatokra vonatkozóan külön megállapodás is
köthető. Az üzemeltető a beszámolóban köteles bemutatni az önkormányzat által
biztosított üzemeltetési díj felhasználását, azt csak a kezelési és üzemeltetési feladatai
ellátására fordíthatja. Amennyiben az üzemeltetési díj és az ingatlan hasznosításból
eredő bevételek meghaladják a kiadásokat, az üzemeltető tartalékot köteles képezni a
kezelési és üzemeltetési feladatok ellátására.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 288/2013. (IX.26.) számú
határozatával elfogadta az NKft. 2012. évre szóló beszámolóját és egyben határozott
a Kinizsi u. 37. alatti ingatlan üzemeltetéséért fizetendő díj csökkentéséről, egyben
felkérte az NKft.-t, hogy tegyen javaslatot a 2014. évi díjra.
A Képviselő-testület a 84/2014. (II.27.) számú határozatával – az üzemeltető NKft.
javaslatával egyezően – a 2014. évi üzemeltetésért fizetendő díjat havi 322.000,- Ftban határozta meg.
Az NKft. által megküldött beszámoló
Az üzemeltetésnél két nagy csoport különíthető el a bevételek és a kiadások
tekintetében:
1. Konzorciumi szerződéshez kapcsolódó, mely az NKft. és a főépületben lévő
egyéb szervek között jött létre. A bevételek és a kiadások egyenlege 2014.
évben 0 Ft, hasonlóan a 2013. évihez.
2. Épület fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos kiadások és bevételek. A
bevételek jelentős hányadát az önkormányzat által fizetett havi átalánydíj teszi
ki. (3.864eFt, 71%). Bevétel még a bérleti díjak és a helyiségek közös költség
bevételei.
A 6.608.764,- Ft-os összes kiadáson belül az üzemeltetési költségek 40%-ot,
míg az egyéb költségek (közvetlen-, az általános, a bérköltség) 60%-ot tesznek
ki. E szerint a feladatra ténylegesen fordított kiadásnál sokkal nagyobb arányt
képviselnek a rászámolt, felosztott egyéb költségek. Ez utóbbin belül is a
bérköltség az összes kiadás 35%-a.
A bevételek és a kiadások egyenlege 2014-ben – 1.190.270,- Ft, vagyis a
tevékenység veszteséges, az NKft. az épület komplexum fenntartásához és
üzemeltetéséhez saját forrásból biztosította a hiányzó forrást.
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Az üzemeltetésbe adás legfőbb célja – miszerint az ingatlannak egy felelős gazdája
legyen – mindenképpen megvalósult, a „JAM” állapota rendezettebb, elvárásoknak
megfelelő, az üzemeltető eleget tett a szerződésben vállaltaknak, az ingatlan
állagmegóvása teljesült. A beszámoló szerint a 2014. évi üzemeltetési tevékenység
veszteséges, hasonlóan az előző évekhez. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a
kimutatott költségek köre, az általános működési költségeknek az üzemeltetésre
számított aránya és mértéke nem rögzített, azt a cég árbevétel-arányosan osztja fel.
Az is említést érdemel, hogy az ingatlan fő használója maga az üzemeltető, az összes
üzemeltetési költség arányos része, mint használót terheli.
A 2014. évi üzemelési díj 8%-kal volt alacsonyabb a 2013. évinél. A csökkentést az
NKft. saját költségvetésének terhére, mint „rezsicsökkentés” javasolta. A számok
tükrében nem sikerült a kiadások megszorítása, azok kis mértékben nőttek.
(6.533eFt-ról 6.608eFt-ra) A bérjellegű költségek viszont 17%-kal csökkentek. A
beszámolóból nem derül ki, hogy az NKft. alkalmaz-e közfoglalkoztatottakat a JAM
üzemeltetésénél, így csökkentve tovább a kiadásait.
Az önkormányzat által fizetett átalánydíj (a csökkentést figyelembe véve 336.000,Ft-tal csökkent, tehát a csökkentés nélkül is veszteséges lett volna az üzemeltetés.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási NKft. 2014. évre szóló beszámolóját a Kinizsi u. 37.
alatti ingatlan üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátásáról tudomásul
veszi.
2. A Képviselő-testület a Kinizsi u. 37. alatt ingatlan üzemeltetéséért fizetendő
díjat az üzemeltető Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. javaslatára
a 2015. évben havi 322.000,- Ft-ban határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi üzemeltetési díjról
szóló megállapodás megkötésére.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.

Szabó Loránd
polgármester
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