
  Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.09.22.

Javaslat  üzemeltetési  szerződés  jóváhagyására  az  önkormányzati  tulajdonban  kerülő
Balatonkenese, Alteleki u. 17. szám alatt található üdülővel kapcsolatosan - Dunaújváros MJV
Közgyűlése 526/2016. (VIII.11.) határozata alapján

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
           Engyel László ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező     bizottságok:
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                    2016.09.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.09.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  az  526/2016.  (VIII.11.)
határozatával  döntött  arról,  hogy  vételi  ajánlatot  tesz  a  DVG Zrt.  felé,  a  gazdasági  társaság
tulajdonában  álló  balatonkenesei  üdülő  megvásárlására  (8174  Balatonkenese,  Alteleki  u.  17.,
4374/8 hrsz.). A határozat 5. pontja értelmében az üzemeltetési szerződést Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlésének 2016. szeptember 22-i ülésére elő kell készíteni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: vagyonkezelési osztály 
Ügyintéző neve: Engyel László
E-mail címe: engyel@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-02
Iktatószám: 15695/2016.

Előkészítő aláírása: Engyel László s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016. 
Ellenőrzés dátuma: 2016. 
Törvényességi észrevétel: -
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzés:  
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Javaslat 
üzemeltetési szerződés jóváhagyására az önkormányzati tulajdonban kerülő Balatonkenese,

Alteleki u. 17. szám alatt található üdülővel kapcsolatosan - Dunaújváros MJV Közgyűlése
526/2016. (VIII.11.) határozata alapján

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  az  526/2016.  (VIII.11.)  határozatával  döntött  arról,  hogy  vételi
ajánlatot  tesz  a  DVG  Zrt.  felé,  a  gazdasági  társaság  tulajdonában  álló  balatonkenesei  üdülő
megvásárlására (8174 Balatonkenese, Alteleki u. 17., 4374/8 hrsz.). (az előterjesztés 1. számú
melléklete)

A DVG Zrt. és Dunaújváros MJV Önkormányzata üzemeltetési szerződést kötöttek a korábban is
önkormányzati  tulajdonban  álló  üdülőkre  (harkányi  1892  hrsz.,  siófoki  3572  hrsz.)  (az
előterjesztés 2. számú melléklete).

Az előkészítő osztály javaslata,  hogy külön üzemeltetési  szerződést kössön Dunaújváros MJV
Önkormányzata a DVG Zrt.-vel a balatonkenesei üdülőre. (a határozat melléklete)

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

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottsága
véleményezte  üzemeltetési  szerződés  jóváhagyására  az  önkormányzati  tulajdonban  kerülő
Balatonkenese,  Alteleki  u.  17.  szám alatt  található  üdülővel  kapcsolatosan  -  Dunaújváros  MJV
Közgyűlése 526/2016. (VIII.11.)  határozata alapján című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság a „Javaslat  üzemeltetési szerződés jóváhagyására az
önkormányzati  tulajdonban  kerülő  Balatonkenese,  Alteleki  u.  17.  szám  alatt  található  üdülővel
kapcsolatosan  -  Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  526/2016.  (VIII.11.)  határozata  alapján”  című
előterjesztést  és  a  című  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a
Közgyűlésnek.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő.

Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..../2016. (IX.22.) határozata

üzemeltetési szerződés jóváhagyására az önkormányzati tulajdonban kerülő Balatonkenese,
Alteleki u. 17. szám alatt található üdülővel kapcsolatosan - Dunaújváros MJV Közgyűlése

526/2016. (VIII.11.) határozata alapján

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése üzemeltetési szerződést kíván kötni a DVG Zrt.-vel a
balatonkenesei  4374/8  hrsz.-ú,  természetben  8174  Balatonkenese,  Alteleki  u.  17.  szám  alatti
ingatlanra  vonatkozóan  a  határozat  mellékleteként  csatolt  szerződés  szerint,  egyben  felkéri  a
polgármestert a határozat közlésére és a szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a polgármester 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon
belül.  

                 - a szerződés aláírására: 2016. szeptember 30.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

            Hingyi László s.k.                                         Tóth Kálmán s.k.
    a gazdasági és területfejlesztési                       az ügyrendi, igazgatási és jogi
               bizottság elnöke                                                 bizottság elnöke
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