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 Javaslat 
az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!
 Az Innopark Nonprofit Kft. véleményezésre és jóváhagyásra megküldte a társaság Szervezeti és
Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ, a határozati javaslat melléklete). Az ügyvezető
tájékoztatása szerint az SZMSZ aktualizálására az alábbi okok miatt került sor (1. sz. melléklet):

- a társaság már nem közhasznú szervezetként tevékenykedik;

- változott a munkaszervezeti felépítés;

- bővült a létszám, a társaság részt vesz a közfoglalkoztatásban.

A módosított SZMSZ-t a Felügyelő Bizottság elfogadta (2. sz. melléklet).

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság.

Bizottsági vélemények
A Gazdasági és Területfejlesztési  Bizottság  a „Javaslat  az Innopark Nonprofit  Kft.  Szervezeti  és
Működési Szabályzatának elfogadására” című előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottsága
véleményezte az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására című
előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

.../2017. (I.19.)  határozata 
 az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  jóváhagyja  az  Innopark
Nonprofit  Kft.  (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) által  előterjesztett  és jelen határozat
mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ), egyúttal
utasítja a társaság ügyvezetőjét az SZMSZ aláírására és tartalmának dolgozókkal történő
megismertetésre. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
közlésére.

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester      
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a vagyonkezelési osztály vezetője                    
                      az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: - a  határozat  közlésére:  a  határozat  előkészítő  osztály  részére  való  megküldést
követő 8 napon belül
               - az SZMSZ aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül

                   Pintér Attila s.k.                                                    Hingyi László s.k.
             a pénzügyi bizottság                           a gazdasági és területfejlesztési bizottság



                       elnöke                                                                       elnöke                         
                                                                                           
                                                  Tóth Kálmán s.k.
                               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
                                                                elnöke

   


