
Fedőlap

Az előterjesztés csak polgármester elé kerül

Javaslat a DPASE és a DPASE Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelmének
elbírálására (Dunaújvárosi Stadion használat)

Előadó: jogi és vagyonkezelési osztályvezető
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető

Kemenczei Anett ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: 
A DPASE és a DPASE Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be Dunaújváros
MJV  Önkormányzatához,  melyben  szükséges  számára  a  2021/22-es  szezonra  a
hozzájárulás megszerzése.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési osztály Iktatószám: 5238/2021
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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:



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Jogi és Vagyonkezelési Osztály
 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
 (25) 544-263
Telefax:     (25)     544-206________________________________________________________  
Ügyiratszám:5238/2021                               

Ügyintéző: Kemenczei Anett                              

Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 

Tárgy:  Javaslat  a  DPASE  és  a  DPASE  Kft.  tulajdonosi  hozzájárulási  kérelmének

elbírálására (Dunaújvárosi Stadion használat)

Tisztelt Polgármester Úr!

A DPASE és a DPASE Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be Dunaújváros

MJV Önkormányzatához, melyben szükséges számára a 2021/22-es szezonban a bajnoki,

illetve  edzőmérkőzések  megtartásához  a  hozzájárulás  megszerzése  (az  előterjesztés

melléklete).

A  fentiek  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjesztjük  Tisztelt  Polgármester  Úr  elé

elfogadásra.

Dunaújváros, 2021. február 05.

                                                       Tisztelettel:

                                                                                           Dr. Vántus Judit

                                                                                             osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

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

a DPASE és a DPASE Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelméről (Dunaújvárosi Stadion
használat)

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 hozzájárul, hogy a DPASE és a DPASE Kft.
a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  tulajdonában  álló,  és  jelenleg  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt. által üzemeltetett Dunaújvárosi Stadiont a 2021-2022-es szezonban (2022.
június 30-ig)  bajnoki,  Illetve  edzőmérkőzésekre használja,  a  mindenkor  hatályos bérleti  díj
megfizetése  fejében  és  a  mindenkori  üzemeltetővel  megkötött  bérleti  szerződésben
szabályozott egyéb feltételek és használhatósági időpontok szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jogi és vagyonkezelési osztályt a
határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
                 a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

  
Határidő: a  határozat  közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését  követő nyolc
napon belül

     
Dunaújváros, 2021. február 18.

                                                                                                Pintér Tamás
                                                                                                polgármester
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