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Az előterjesztés polgármester elé kerül

.
Javaslat a Family Faloda Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításra

Előadó: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Előkészítő: Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

Véleményező bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat a Family Faloda Kft.-vel kötött bérleti szerződés
módosításra, székhelyváltozás miatt.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám:1120/2021.
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-261
Ügyintéző aláírása: 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:
Leadás dátuma. Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:



Javaslat 
Javaslat a Family Faloda Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításra

Tisztelt Polgármester Úr!

A Family Faloda Kft. béreli az önkormányzat tulajdonát képező dunaújvárosi 325/4 helyrajzi
szám alatt felvett, természetben a 2400 Dunaújváros Hunyadi J. út 4/1. szám alatt találha-
tó, kivett vendéglő megnevezésű ingatlant (1. sz. melléklet). Az önkormányzat hozzájárult,
hogy a fenti cím a társaság székhelyeként a cégnyilvántartásba bejegyezésre kerüljön (2.
sz. melléklet).

Jelen előterjesztés javasolja a bérleti szerződés módosítását a székhelyváltozás miatt.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük Tisztelt Polgármester Úr elé:

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (II.18.) határozata

a Family Faloda Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

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

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  támogatja  a  Family  Faloda  Kft.-vel,  a
dunaújvárosi 325/4 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2400 Dunaújváros Hunyadi J.
út 4/1. szám alatt található, kivett vendéglő megnevezésű ingatlanra kötött bérleti szerződés
módosítását, tekintettel arra, hogy  társaság új székhelyeként a cégnyilvántartásba a 2400
Dunaújváros Hunyadi J. út 4/1. szám bejegyezésre került.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Jogi és Vagyonkezelési Osztály
vezetőjét  jelen  határozat  mellékletét  képező  bérleti  szerződés  módosítás  aláírásra  való
előkészítésére és jelen határozat közlésére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való megküldését
követő 8 napon belül
- a bérleti szerződés módosítás aláírására: a határozat érintettekkel való közlését  követő 30
napon belül

Dunaújváros, 2021. február 18.

                 
                                                                      Pintér Tamás

                                             Dunaújváros Megyei Jogú Város                   
polgármestere






