
 Fedőlap                             

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.

Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatának, illetve
Cafeteria Szabályzatának véleményezésére

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

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Fodor-Rácz Szilvia ügyintéző

Meghívott: Rauf Norbert ügyvezető, Innopark Nkft.
                   2400 Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05.09.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.05.08.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  Innopark  Nkft.  megküldte  DMJV  Önkormányzatának  a
társaság Gépjármű Használati Szabályzatát, illetve Cafeteria Szabályzatát jóváhagyás céljából. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 13587/2018.
Ügyintéző aláírása:Ügyintéző telefonszáma: 
25/544-214
Ügyintéző neve: Dr. Fodor-Rácz Szilvia

Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2018.05.04. Ellenőrzés dátuma:2018.05.04.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatának, illetve Cafeteria

Szabályzatának véleményezésére

Tisztelt Közgyűlés!

 Az Innopark Nonprofit  Kft.  véleményezésre és jóváhagyásra megküldte a társaság  Gépjármű
Használati  Szabályzatát, illetve Cafeteria Szabályzatát  (a társaság levele 1.  sz. melléklet,  a
szabályzatok a határozati javaslatok melléklete). 

A társaság 2018. január 1-től kezdődően  a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII.  törvény  (Szja  tv.)  69-71.  §-ai  által  szabályozott,  béren  kívüli  és  egyes  meghatározott
juttatásokat Cafeteria rendszerben biztosít a munkavállalói részére.
A Cafeteria rendszer hatálya a munkáltató által munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalókra
terjed ki, egyúttal nem terjed ki az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXXV. törvény
alapján,  illetve  a  közfoglalkoztatásról  és  a  közfoglalkoztatáshoz  kapcsolódó,  valamint  egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI törvény alapján foglalkoztatott munkavállalókra.

A Gépjármű Használati Szabályzat aktualizálva lett.

A szabályzatokat  a társaság Felügyelő Bizottsága a 2018. április  23. napján megtartott  ülésén
elfogadta. (2. sz. melléklet).

A  Felügyelő  bizottsági  ülésen  készült  jegyzőkönyv  alapján  a  korábbi  szabályzatok  kerültek
aktualizálásra, melyek azonban nem állnak rendelkezésünkre, ezért azokat bekértük a társaságtól.
Továbbá tájékoztatást kértünk a társaság ügyvezetőjétől,  hogy a Cafeteria Szabályzatban mely
plusz elem került beemelésre, illetve részletezzék a Cafeteria Szabályzat 3.3 Adómentes juttatásra
vonatkozó rendelkezését. A társaság tájékoztatása a bizottsági ülésen kerül kiosztásra.

A  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény (a  továbbiakban:  Ptk.)  3:109.  §  (1)
bekezdése szerint  a  gazdasági  társaság tagjainak  döntéshozó  szerve a  legfőbb szerv.  A Ptk.
3:109. § (4) bekezdése szerint egyszemélyes gazdasági társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az
alapító  vagy az egyedüli  tag gyakorolja.  A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az
alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik
hatályossá.
A Ptk.  3:109.  §  (2)  bekezdése szerint  a  legfőbb szerv  feladata  a társaság alapvető üzleti  és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

A határozati javaslatok „A” változata elfogadja a társaság által előterjesztett szabályzatokat, míg a
„B” változat nem hagyja jóvá.

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  Gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a 2018. május 08-i ülésén tárgyalta
és 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2018. május 09-i ülésén tárgyalta
és 6 igen szavazattal az  előterjesztést és az I. határozati javaslat  „B” változatát , II.  határozati
javaslat „B” változatát elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Tekintettel arra, hogy a Gazdasági és területfejlesztési bizottság a határozati javaslatok „B” változatát
javasolja  elfogadásra  a  Közgyűlésnek,  ezért  jelen  előterjesztés  már  csak  ezt  a  változatot
tartalmazza.



Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

I.   Határozati javaslat 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…......../2018.(V.17) határozata

 az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, egyúttal nem hagyja jóvá az Innopark
Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) által előterjesztett és jelen határozat mellékletét
képező Gépjármű Használati Szabályzatot.

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
              

II.   Határozati javaslat 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…......../2018.(V.17) határozata

 az Innopark Nonprofit Kft. Cafeteria Szabályzatáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, egyúttal nem hagyja jóvá az Innopark
Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) által előterjesztett és jelen határozat mellékletét
képező Cafeteria Szabályzatot. 

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

Dunaújváros 2018. május 17.

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



                    bizottság elnöke                                          jogi bizottság elnöke
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