
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az Icon Lounge & Cafe üzemeltetője, a SZATNER-UNITY Kft. által fizetendő bérleti díj
elengedésére

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

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

Az előterjesztés rövid tartalma: 
Javaslat az Icon Lounge & Cafe üzemeltetője,  a SZATNER-UNITY Kft. által fizetendő havi bruttó
270.000,-Ft bérleti díj elengedésére, a veszélyhelyzetre tekintettel.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 4258/2021.
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:

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az Icon Lounge & Cafe üzemeltetője, a SZATNER-UNITY Kft. által fizetendő bérleti díj

elengedésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Szatmári Roland, a SZATNER-UNITY Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
melyben a veszélyhelyzetre tekintettel kéri a bérleti szerződésben megállapított, havonta fizetendő
bruttó 270.000,-Ft bérleti díj elengedését, 2020. december hónaptól a korlátozások feloldásáig (1.
sz. melléklet).

A  veszélyhelyzet  idején  alkalmazandó  védelmi  intézkedések  második  üteméről  szóló
484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedései alapján
az  éttermek  vendéget  nem  fogadhatnak,  vendégnek  ott  csak  az  étel  elvitele  céljából  lehet
tartózkodni.

A  bérletidíj-fizetési  mentességről  szóló  52/2021.(II.9.)  Korm.  rendelet  alapján  az
önkormányzati  tulajdonban  lévő  helyiségek  tekintetében  nem  követelheti  a  bérbeadó
bérlőtől a 2021. február, március, április, május és június hónapokra e

ső bérleti díjat. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  fent  hivatkozott  kormányrendelet  értelmében  február  hónaptól  nem
követelhető a bérleti díj, a január havi bérleti díj elengedéséről dönteni szükséges.

Jelen előterjesztés javaslatot tesz a 2021. január havi bérleti díj elengedésére.

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

HATÁROZATI JAVASLAT 

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

az Icon Lounge & Cafe üzemeltetője, a SZATNER-UNITY Kft. által fizetendő bérleti díj
elengedéséről

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  a  járványügyi  veszélyhelyzetre  tekintettel
támogatja az Icon Lounge & Cafe  (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.) üzemeltetője, a SZATNER-
UNITY Kft. által fizetendő 2021. január havi bruttó 270.000,-Ft/hó, bérleti díj elengedését.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 1. pontban hivatkozott bevételkiesésre bruttó
270.000,-Ft összegben forrást biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetése 5. melléklet  14.
dologi kiadások Vagyonbiztosítás során.

 Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 

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

   a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője              
                 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést



követő 8 napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban rögzített

kötelezettségvállalást  a  2.  pontban  foglaltak  szerint  a  2021.  évi  önkormányzati  költségvetés

módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában, tervezésében való közreműködésért:
                  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2021. évi költségvetés módosításának időpontja

                  

 

Dunaújváros, 2021. március 18.

                                                                      Pintér Tamás
                                             Dunaújváros Megyei Jogú Város                             

Polgármestere








	A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedései alapján az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni.

