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Tisztelt Képviselő-testület!
A Viessmann Technika Dombóvár Kft. ügyvezetőjével, Király Gyula úrral folytatott
tárgyalások során felvetődött a cégcsoport markánsabb megjelenítésének igénye a
köztudatban. Annak érdekében, hogy a város lakói megismerjék és elismerjék a cég
tevékenységét, megállapodtunk abban, hogy a Kft. valamely közcélú fejlesztés
megvalósítását támogatja a város területén. Mivel közérdekű kötelezettségvállalás
esetén a Polgári Törvénykönyv 593. § (2) bekezdése szerint a kötelezett – vagyis a
támogatást nyújtó – állapíthatja meg, hogy mely célra kell az adományt fordítani, a
Városüzemeltetési Iroda munkatársai az alábbi javaslatokat juttatták el ügyvezető úr
részére:
Támogatásra javasolt célok, fejlesztések:
- EU szabványnak megfelelő játszótér kialakítása
(javasolt területek: Tanácsköztársaság tér, Molnár György u., Allende u.)
- város rehabilitáció egy kisebb, frekventált területen
(javasolt terület: Teleki u. – Ady u. kereszteződésnél /”Vöröskeresztes”
szökőkút/)
- természetvédelem
(helyi természetvédelmi területeken padok, szeméttárolók cseréje)
A Viessmann cégcsoport vezetése a fenti javaslatok közül egy EU szabványnak
megfelelő játszótér kialakításának 10.000 euróval történő támogatásáról döntött,
melynek helyszínét az Ady utca 8. melletti területben jelölte meg. A jelenlegi játszótér
északi oldala kerülne átalakításra és felújításra. Az ott található hinta és mérleghinta
nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, ezért nagyon jó lenne egy új, biztonságosabb
játszótér kialakítása.
A támogatás fogadására közérdekű kötelezettségvállalás keretében történő közcélú
adomány juttatásként van lehetőség. Az erről szóló megállapodás tervezet jelen
előterjesztés melléklete.
A Viessmann Kft. kezdeményezte, hogy az általuk felajánlott támogatáson felül
Önkormányzatunk is járuljon hozzá a játszótér kialakításához, ezzel szimbolizálva a
cégcsoport és a város együttműködését. Az elképzelést én jónak tartom és támogatom,
ezért javaslom, hogy 1 millió forinttal járuljunk hozzá a játszótér kialakításához.
Forrásként a 2013. évi költségvetésünkben a Kaposvári TISZK Nkft. működésének
támogatására elkülönített összeget jelölöm meg.
A játszótér becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, tehát a közbeszerzési
törvényt nem kell alkalmazni e beszerzésre.
A megvalósítást célszerűnek látjuk a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKftvel lebonyolítani, hiszen egyrészt profiljába vágó tevékenységről van szó, másrészt az

ügyvezető korábbi e téren szerzett szakmai tapasztalatai is emellett szólnak. Az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.(III.4.)
önkormányzati rendelet 31.§ (9) bekezdésének m) pontja alapján nem kell alkalmazni
az ajánlatkérési eljárást, ha a beszerzésre önkormányzat legalább többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságtól kerül sor.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzata a Viessmann Technika Dombóvár Kft.
közérdekű célra történő 10.000 euro összegű kötelezettségvállalását (adományát)
elfogadja.
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező Dombóvár Város
Önkormányzata és a Viessmann Technika Dombóvár Kft. között megkötendő, a
732/4 – 732/5- 732/6 hrsz. szám alatti ingatlanokkal határolt játszótér felújításához
kapcsolódó, közérdekű kötelezettségvállalás keretében történő, közcélú adomány
juttatásáról szóló megállapodást, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás
aláírására.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III.27.) önkormányzati
rendelet 2. mellékletének (kiadások) 109. cím (Önkormányzat) VII. alcím
(Működésre átadott pénzeszközök) 2.6. pontjában (Kaposvári TISZ Működésére)
szereplő 1.025 ezer forint keretösszeget a 732/4 – 732/5- 732/6 hrsz. szám alatti
ingatlanokkal határolt területen játszótér kialakítására átcsoportosítja.
3. A Képviselő-testület a megvalósítással a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
NKft-t bízza meg azzal a kikötéssel, hogy a rendelkezésre álló keretből a lehető
legszínvonalasabb játszótér készüljön el.
Határidő: 2013. június 15. – a megállapodás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

Szabó Loránd
polgármester

Megállapodás
Mely létrejött egyrészről

Dombóvár Város Önkormányzata
(7200 Dombóvár, Szent István tér1.
képviseli: Szabó Loránd polgármester),
mint Kezdeményezett

Másrészről

Viessmann Technika Dombóvár Kft.
(7200 Dombóvár, Munkás tér 1. , képviseli: Király
Gyula valamint Beck Andor ügyvezetők),
mint Kötelezettségvállaló

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. A Kötelezettségvállaló a 732/4 – 732/5- 732/6 hrsz szám alatti ingatlanokkal
határolt területen EU szabványnak megfelelő játszótér kialakításához 10.000
euro, azaz Tízezer euro közérdekű kötelezettségvállalást tesz. A
kötelezettségvállalás keretében nyújtandó közcélú adomány összegét Dombóvár
Város Önkormányzata 11746043-15415819 számú bankszámlájára átutalja.
2. A Kedvezményezett vállalja, hogy
a. a közcélú adományt elkülönítve tartja nyilván,
b. a számviteli törvény előírásait betartja,
c. a beérkezett összeget kizárólag az 1. pontban megjelölt célra fordítja, a
számlára érkezést követő 90 napon belül,
d. a közcélú adományozásról a város lakóinak hírt ad,
e. a kötelezettségvállaló nevét jól láthatóan, esztétikus formában a
játszótéren elhelyezni.
3. A Kedvezményezett köteles az 1. pont szerinti célra történő felhasználást
igazoló bizonylatok hiteles másolatát a megvalósítást követő 30 napon belül a
Kötelezettségvállalónak megküldeni.
4. Amennyiben a Kedvezményezett az 1. pont szerint rendelkezésre bocsátott
összeget nem használja fel, vagy az nem a megjelölt célra kerül felhasználásra,
köteles a kötelezettségvállalás összegét az elszámolási határidőt követő 30
napon belül visszatéríteni a Kötelezettségvállaló részére.
5. A szerződés teljesítése során a szerződő felek az írásbelisége kötik ki. Erre
tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések csak
annyiban hatályosa, amennyiben azokat a felek írásban teszik meg.

6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
7. Ezen megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt 4 egyező példányban, jóváhagyólag aláírták.

Dombóvár, 2013. ………………………….

Kedvezményezett képviseletében
Szabó Loránd polgármester

Kötelezettségvállaló képviseletében
Király Gyula ügyvezető, Beck Andor ügyvezető

