
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújváros belterület 87/5/A/41 helyrajzi számú – természetben a 2400

Dunaújváros, Október 23. tér 8. földszint „felülvizsgálat alatt” található – 116 m²

területű „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat

eredménytelenné nyilvánításáról

Előadó: dr. Vántus Judit osztályvezető 
                                                                                                                                       
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető
                     dr. Horváth Petra ügyintéző

Véleményező bizottság:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése a 43/2021. (I.21.)
határozatában döntött a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló, Dunaújváros belterület
87/5/A/41  hrsz.  alatti,  természetben  a  2400  Dunaújváros,  Október  23.  tár  8.  földszint
„felülvizsgálat  alatt”  található,  116  m²  területű  „egyéb  helyiség”  megnevezésű  ingatlan
bérbeadására vonatkozó pályázat  kiírásáról.  A pályázat  benyújtásának határideje:  2021.
február  22.  napja  volt.  A  pályázati  felhívásra  ajánlat  nem  érkezett,  a  pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról rendelkezni szükséges.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési 
Osztály

Iktatószám: KP/1603-7/2021

Ügyintéző neve: dr. Horváth Petra Ügyintéző telefonszáma: 25/544-314
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: 2021. 03. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021. 03. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

a Dunaújváros belterület 87/5/A/41 helyrajzi számú – természetben a 2400

Dunaújváros, Október 23. tér 8. földszint „felülvizsgálat alatt” található – 116 m²

területű „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat

eredménytelenné nyilvánításáról

Tisztelt Polgármester Úr!

DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  a  43/2021.  (I.21.)  határozatában  döntött  a  DMJV
Önkormányzata  tulajdonában  álló,  Dunaújváros  belterület  87/5/A/41  hrsz.  alatti,
természetben a 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 8. földszint „felülvizsgálat alatt” található,
116 m² területű „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat
kiírásáról, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatot bérleti szándékkal kereste meg a Tálos
Épületgépészeti  Kft.  ügyvezetője  irodai,  valamint  fizikai,-  és  közérzetjavító  tevékenység
folytatása céljából (az előterjesztés melléklete).
                                                                                                                   
Az  előkészítő  osztály  a  fenti  határozatnak  megfelelően  intézkedett  a  pályázati  felhívás
Dunaújváros című lapban, az önkormányzati honlapon és az önkormányzati hirdetőtáblán
való megjelentetéséről, valamint a kérelmezőt is értesítette a fenti döntésről a határozat és a
mellékletét  képező  pályázati  felhívás  megküldésével.  A  pályázat  postára  adásának
határideje: 2021. február 22. napja volt.

A pályázati  felhívásra  ajánlat  nem érkezett,  a  pályázat  eredménytelenné nyilvánításáról
rendelkezni szükséges.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Polgármester Úr
elé:



       
      Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése

.../2021. (III. ...) határozata
a Dunaújváros belterület 87/5/A/41 helyrajzi számú – természetben a 2400

Dunaújváros, Október 23. tér 8. földszint „felülvizsgálat alatt” található – 116 m²
területű „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat

eredménytelenné nyilvánításáról

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 határozatot hozta: 

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  Dunaújváros  belterület  87/5/A/41
helyrajzi  számú –  természetben  a  2400  Dunaújváros,  Október  23.  tér  8. földszint
„felülvizsgálat  alatt”  található  –  116  m²  területű  „egyéb helyiség”  megnevezésű  ingatlan
bérbeadására vonatkozó  pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a
pályázati felhívásra nem érkezett ajánlat.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Jogi  és  Vagyonkezelési
Osztály vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős :   DMJV Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője

Határidő: a  határozat  közlésére:  a  határozatnak  az  előkészítő  osztályra  érkezésétől
számított 8 napon belül

  
         

 
Dunaújváros, 2021. március „...”                                                                           

                                                                                                             

                                                                                          Pintér Tamás
                                                                        polgármester                        

     






