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Tisztelt Képviselőtestület!
Az intézmények működésének áttekintése során tájékoztatást kértem arról is,
hogy az intézményeink milyen feltételekkel és szerződések alapján üzemeltetik az italés egyéb automatákat.
A bekért szerződések alapján megállapítottam, hogy az önkormányzati
intézményekben 11 db italautomata működik. 6 db a Szent Lukács Egészségügyi Nkft.
épületeiben, 2 db az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium épületében, 1 a
Tűzoltóságon, 1 az Apáczai Oktatási Központ Arany János téri kollégiumi épületében,
1 pedig a Polgármesteri Hivatalban. Valamennyi szerződés a 2010. évben jött létre,
általában 5 év határozott időtartamra, ugyanazon Kft-vel. Ezzel egyidejűleg a korábbi
hasonló szerződések felmondásra kerültek.
A szerződés tartalmából annak rendelkezései miatt nem idézhetek, de
általánosan megállapítható az, hogy az intézményekre nézve ezek a szerződések nem
előnyösek, az üzemeltetés során az intézményeknél bevétel egyáltalán nem vagy nem
számottevő mértékben jelentkezik, ugyanakkor folyamatosan biztosítani kell az
automaták működéséhez az elektromos áramot és az ivóvizet. A szerződések
felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy azok az intézmények egész területére
vonatkozóan kizárólagos „automatás” értékesítési jogot biztosítanak, a rendes
felmondás feltételeit nem tartalmazzák, a rendkívüli felmondás indokai pedig jelen
helyzetben nem állnak fenn.
Véleményem szerint abban az esetben, ha az automaták üzemeltetési jogának
biztosítását „központilag” megversenyeztette volna az önkormányzat a jelenleginél
lényegesen előnyösebb szerződéseket köthettek volna az intézményvezetők, igazgatók.
Tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű bevételi forrásokat is maximálisan ki kell
használnia az önkormányzatnak, illetve az intézményeknek, felmértem azt is, hogy
melyek azok a helyszínek, amelyek alkalmasak még hasonló automaták befogadására.
Jelenleg hat automatára lehetne még üzemeltetési szerződést kötni, de néhány esetben
figyelemmel kell lenni a kizárólagos „automatás” értékesítési jogra is.
Mindezeket figyelembe véve, javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a
hat automata üzemeltetésére vonatkozóan egyben folytassunk le ajánlatkérést,
melynek során a bevételi lehetőségek is ki kellene használni.
Kérem a tisztelt Képviselőtestülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
a polgármestert arra, hogy hat db italautomata üzemeltetésére
vonatkozóan tárgyalásokat folytasson.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri az
intézményvezetőket arra, hogy a tárgyalások során legelőnyösebb
ajánlatot adó céggel kössenek szerződést. A szerződéseknek

tartalmazniuk kell az intézményi bevétel meghatározását, valamint a
rendes felmondás feltételeit is. A szerződések kizárólagos üzemeltetési
jogról nem rendelkezhetnek.
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