
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú eszközök használatba adására 
az Innopark Nonprofit Kft. részére 

Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető

dr. Horinka Hajnalka ügyintéző

Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Az előterjesztés rövid   tartalma:   Az előterjesztés önkormányzati tulajdonú eszközöknek
az Innopark Nonprofit Kft. részére történő használatba adására tesz javaslatot a Társa-
ság kérelme alapján.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 3543-2/2021.
Ügyintéző neve: dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
Ügyintéző aláírása: 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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

           

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Vagyonkezelési Osztály
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
Telefon: (25) 544-260
Száma: 3543-2/2021.
Ügyintéző: dr. Horinka Hajnalka

Tárgy: Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú eszközök használatba adására az Inno-
park Nonprofit Kft. részére 

Tisztelt Polgármester Úr!
                       
Dr.  Huszti  Zsolt  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  képviseletében  eljárva  kérelmezte,  hogy  a
Széchenyi  kollégiumból  – a KLIK által  az önkormányzat  részére átadott  eszközök – egy
részének  használatát  biztosítsa  az  Önkormányzat  a  Társaság  számára.  A  kérelmet  a
Társaság 2021. 02. 02 napon kelt e-mail levélben kiegészítette. (a kérelem és kiegészítése,
valamint annak melléklete az előterjesztés melléklete). 

Előkészítő osztály a kérelemnek megfelelően az ingóságok használatáról szóló megállapodást
előkészítette, amelyet a határozati javaslat 1. számú mellékleteként csatolunk. Az eszközök
továbbra  is  az  önkormányzat  tulajdonában  maradnak,  és  az  Innopark  Nonprofit  Kft.
használatába kerülnének.

Fentiek  alapján  kérjük  a  Tisztelt  Polgármester  Úr  állásfoglalását  a  határozattervezet,
valamint annak mellékletét képező megállapodás vonatkozásában.
                                                                                        

Dunaújváros, 2021. február 02
Tisztelettel:

Dr. Vántus Judit
                osztályvezető

  



       HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……../2021. (II. 18.) határozata 
egyes önkormányzati tulajdonú eszközök használatba adásáról

 az Innopark Nonprofit Kft. részére 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerint – közgyűlési hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy egyes önkormányzati tulaj-
donú eszközöket használatba ad az Innopark Nonprofit Kft. részére, jelen határozat mellék-
letét képező megállapodás szerinti tartalommal.                                                                 

                          
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Jogi és Vagyonkezelési Osztály

osztályvezetőjét jelen határozat mellékletét képező ingóságok használatáról szóló megál-
lapodás polgármesteri aláírása történő előkészítésére és a határozat közlésére, valamint
az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a megállapodás aláírására.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
                  - az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő:   - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való megküldé-

sét követő 8 napon belül
- a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon

. 
Dunaújváros, 2021. február 18.

        Pintér Tamás
Dunaújváros Megyei Jogú Város

Polgármestere
                                                                                                                                  

  



  



  



  


