
 Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park cím akkreditáció-
jához szükséges csatlakozási nyilatkozat aláírására 

Előadó: a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

Előkészítő: dr. Schleicher Judit ügyintéző

Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 05.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 05.

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lése  420/2020.  (X.15.)  határozatában  döntött  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  Tudományos  és
Technológiai  Park (TTP) cím elnyerése érdekében pályázat  elkészíttetéséről.  A TTP cím
akkreditációjához az Innopark Nonprofit Kft. által előkészített csatlakozási nyilatkozat elfoga-
dása és aláírása szükséges.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 18660-4/2021.
Ügyintéző neve: dr. Schleicher Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: nem érinti
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: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021. 05. Ellenőrzés dátuma: 2021. 05.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021. 05. Ellenőrzés dátuma: 2021. 05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:        

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Vagyonkezelési Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon (25) 544-226
e-mail: vagyonkezeles@dunaujvaros.hu

Tisztelt Polgármester Úr!
             
Az Innopark Nonprofit Kft. kérelmet nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatához, melyben kérte, hogy a „Tudományos-Technológiai Park” cím elnye-
réséhez szükséges pályázatot az önkormányzat az IPE- Ipari-, Tudományos-, Inno-
vációs- és Technológiai Parkok Egyesületével, (szervezet nyilvántartási száma 01-
02-0006522; székhelye 1062 Budapest, Aradi utca 59. mfszt./2.), vállalkozási szerző-
dés megkötésével készíttesse el. 

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII.22.) Korm.rendelet 2.§ (6) bekezdése rendel -
kezik arról hogy az „Ipari Park” cím viselésére jogosult szervezet is pályázhat a „Tu-
dományos és Technológiai Park” címre.

Az Innopark Nonprofit Kft. „Tudományos- Technológiai Park”-ká minősítésének jelen-
tősége az, hogy a cím elnyerését követően az Innopark Kft. a 2021-2027. közösségi
költségvetési ciklusban a tervezett ipari parki fejlesztéseket célzó pályázati források-
hoz hozzájuthat. Jelenleg az Innopark Kft. minősítés híján nem jogosult a pályázato-
kon részt venni.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 420/2020. (X.15.) ha-
tározatában döntött  az Innopark Nonprofit  Kft.  Tudományos és Technológiai  Park
(TTP) cím elnyerése érdekében pályázat elkészíttetéséről. (1. számú melléklet-hatá-
rozat)

A TTP cím elnyeréséhez a pályázati eljárás folyamatban van, a minősítéshez az Inno-
park Nkft. által előkészített csatlakozási dokumentum elfogadása és aláírása szüksé-
ges. Az Innopark Nkft. ezzel kapcsolatos kérelme, az általuk előkészített csatlakozási
dokumentum az előterjesztés 2. számú melléklete. 

A csatlakozási nyilatkozatban említett 2976/10, 2976/18/7, 2976/52, 2976/53, 3331/17
és 3331/18 helyrajzi számú ingatlanok a tulajdoni lapok tanúsága szerint Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezik. (3. számú melléklet-tulajdoni
lapok)

A folyamatban lévő TTP minősítéshez szükséges csatlakozási dokumentum elfoga-
dása érdekében az előkészítő osztály a mellékelt határozat tervezetet készítette elő.

Kérem Polgármester Úr állásfoglalását és döntését a mellékelt határozat tervezetről.

Dunaújváros, 2021. május 17.

Tisztelettel: 
                                                                                       Dr. Vántus Judit

                                       osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

.../2021. (V..) határozata
az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park cím akkreditációjá-

hoz szükséges csatlakozási nyilatkozat aláírásáról

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

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy az Innopark
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság folyamatban lévő „Tudományos és Techno-
lógiai Park” minősítéséhez szükséges, jelen határozat mellékletét képező csatlakozá-
si dokumentumot elfogadja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jogi és vagyonkezelé-
si osztályt vezetőjét a csatlakozási dokumentum aláírásra történő előkészítésére
és a határozat közlésére.

Felelős: a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: a csatlakozási dokumentum aláírására és a határozat közlésére:
  2021. június 15.

Dunaújváros, 2021. május

                                                                                             Pintér Tamás
                                             Dunaújváros Megyei Jogú Város

Polgármestere
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