
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az Anyák a Hordozásért Alapítvány méltányossági kérelme elbírálására 

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

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

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az Anyák a Hordozásért Alapítvány méltányossági kérelmet nyújtott be. A kérelem tartalmazza a
Dunaújváros, Bercsényi u. 2. (volt Bánki iskola) helyiségeinek (klubhelyiség és klubhelyiség) bérleti
díj elengedésének kérését.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály Iktatószám: 17443/2021.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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:



Javaslat 
az Anyák a Hordozásért Alapítvány méltányossági kérelme elbírálására

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Anyák a Hordozásért Alapítvány méltányossági kérelmet nyújtott be. A kérelem tartalmazza a
Dunaújváros, Bercsényi u. 2. (volt Bánki iskola) helyiségeinek (klubhelyiség és klubhelyiség) bérleti
díj elengedésének kérését.
(az előterjesztés 1. számú melléklete)

Az Alapítvány kéri, hogy 2021. február, március, április, május és június hónapokra a már bérelt
Klubhelyiség bérleti díját Dunaújváros MJV Önkormányzata, mint a DVG Zrt. tulajdonosa engedje
el  a  bérleti  díjat,  valamint  a  Könyvtár  helyiséget  ingyen  haszonkölcsön  szerződés  alapján
használhassa.

A DVG Zrt. tájékoztatása szerint a két helyiség bérleti díja (az előterjesztés 2. számú melléklete):
- Klubhelyiség (124 m2) – 700,- Ft/m2 + Áfa, mindösszesen bruttó 110.236,- Ft
- Könyvtár helyiség (94 m2) – 400,- Ft/m2 + Áfa, mindösszesen bruttó 47.752,- Ft

Az  Alapítványnak  a  Klubhelyiség  tekintetében  márciusban  és  áprilisban  a  kormányrendelet
értelmében nem kellett bérleti díjat fizetni.

A DVG Zrt.  kieső bevételét  az Önkormányzatnak meg kell  téríteni,  azonban az önkormányzati
költségvetésben forrás nem áll rendelkezésre.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Kérem, Tisztelt Polgármester Úr állásfoglalását a polgármesteri határozatokat illetően.

Dunaújváros, 2021. április 20.

Tisztelettel

Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…./2021. (V…..) határozata 
az Anyák a Hordozásért Alapítvány méltányossági kérelme elbírálásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere nem  támogatja  az  Anyák  a  Hordozásért
Alapítvány kérelmét, mely szerint a Dunaújváros, Bercsényi utca 2. (volt Bánki iskola) szám alatt
található épület Klubhelyisége (124 m2) bérleti díja elengedését a DVG Zrt. részére 2021. február,
május,  június  hónapokban,  összegszerűen  bruttó  330.708,-  Ft-ban,  illetve  a  Dunaújváros,
Bercsényi utca 2. (volt Bánki iskola) szám alatt található épület Könyvtár helyiség (94 m2) bérleti
díja elengedését a DVG Zrt. részére  2021. május 1 és 2021. december 31-e közötti időszakban,
összegszerűen  bruttó  382.016,-  Ft-ban,  tekintettel  arra,  hogy  az  önkormányzati  költségvetési
rendeletben az előirányzat nem biztosított a DVG Zrt. kieső bevételeire.

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

Felelős: - a határozat közléséért 
a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                       a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

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

Dunaújváros, 2021. május

                                                                              Pintér Tamás
                                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város        

Polgármestere






