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Tisztelt Képviselő- testület!
A SATEAM Kft. (2092, Budakeszi, Fő u. 66.) ajánlatot tett Dunaföldvár Város Önkormányzata részére
korcsolyapálya letelepítésére bérleti díj formájában 2020. december – 2021. január hónapokra (2 hó). Az
ajánlati díj 1.793.500,- Ft + Áfa, plusz szállítási díj 198.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.529.205,- Ft.
Az ajánlat tartalmazza az „EZ Glide 350 Dove Tail” korcsolya panelek és a hozzá tartozó palánk rendszer
letelepítését, a bérleti időszak végén ezek elbontását, a két hónapra elegendő korcsolyapálya síkosítót, 60
pár korcsolyát és a szükséges „Wissota Skate Sharpener” korcsolya élezőt.
A korcsolyapálya és a hozzá tartozó eszközök őrzésének, karbantartásának, a korcsolyák élezésének,
figyelmeztető táblák kihelyezésének biztosítása a megrendelő kötelezettsége.
A Kft. munkatársa a korcsolyapálya letelepítése során kioktatja az önkormányzat által megbízott személyt
a korcsolya élezésről, a pálya karbantartásáról, a szükséges ismeretekről.
A Tenisz Egyesület Dunaföldvár (7020, Dunaföldvár, Szőlő u. 7.) biztosítja a Dunaföldvár, Hősök terén
lévő teniszpályát, illetve a használatukban lévő helyiségeket (raktár, vizesblokk) a korcsolyapálya
működtetéséhez. A korcsolyapálya elbontása után minimális karbantartás szükséges a teniszpályán, illetve
az önkormányzat megtéríti a két hónap alatt felmerült közüzemi költségeket is.
A korcsolyapálya üzemeltetését a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fogja ellátni.
A nyitva tartás hétfőtől csütörtökig 08-20 óráig, pénteken 08-22 óráig, szombaton 09-22 óráig és vasárnap
09-20 óráig tartana.
A belépődíj egységesen 500 Ft/fő/nap, iskolai napokon 14 óráig csak iskolai csoportok használhatják
ingyenesen beosztás szerint.
Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.
Dunaföldvár, 2020. október 6.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a korcsolyapálya üzemeltetésével megbízza a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
munkatársait és az üzemeltetéshez szükséges személyi és a dologi kiadásokat a működési
költségvetéséből finanszírozza.
2. a korcsolyapályát 2020. december 1-től – 2021. január 31-ig (2 hó) bérleti szerződés formájában a
SATEAM Kft. (2092, Budakeszi, Fő u. 66.) biztosítja. A SATEAM Kft. végzi korcsolyapálya
letelepítését külön felár nélkül. A bérleti díj 1.793.500,- Ft + Áfa, plusz szállítási díj 198.000,- Ft +
Áfa, azaz bruttó 2.529.205,- Ft, mely összeget az intézmény költségvetése biztosít.
3. a nyitva tartás hétfőtől csütörtökig 08-20 óráig, pénteken 08-22 óráig, szombaton 09-22 óráig és
vasárnap 09-20 óráig tart.
4. a belépődíj egységesen 500 Ft/fő/nap, iskolai napokon 14 óráig csak iskolai csoportok használhatják
ingyenesen beosztás szerint.
5. a Tenisz Egyesület Dunaföldvár (7020, Dunaföldvár, Szőlő u. 7.) biztosítja a Dunaföldvár, Hősök
terén lévő teniszpályát, illetve a használatukban lévő helyiségeket (raktár, vizesblokk) a
korcsolyapálya működtetéséhez.
6. a korcsolyapálya elbontása után a teniszpályán szükségessé váló karbantartási munkákat az
önkormányzat elvégezteti, illetve megtéríti az 1. pont szerint üzemeltető a két hónap alatt felmerült
közüzemi költségeket.
7. felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok,
valamint intézkedések megtételére.
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folyamatos
Horváth Zsolt polgármester, Pataki Dezső intézményvezető

