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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Ukrán Kultúra Alapítvány 

székhelyhasználatához

Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető

dr. Horinka Hajnalka ügyintéző

Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

Az előterjesztés rövid   tartalma:   A megalapítandó Ukrán Kultúra Alapítvány leendő elnöke
az önkormányzat hozzájárulását kéri ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonban levő, Dunaúj-
város belterület 74/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Városháza
tér 1. szám alatt található, „kivett irodaház” megnevezésű ingatlant székhelyként használhas-
sák.
 
Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 20214-2/2021.
Ügyintéző neve: dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
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 felülvizsgálat
ra 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:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Vagyonkezelési Osztály
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
Telefon: (25) 544-260
Száma: 20214-2/2021.
Ügyintéző: dr. Horinka Hajnalka

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Ukrán Kultúra Alapítvány 

székhelyhasználatához

Tisztelt Polgármester Úr!

Kaszó Róbert, Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke
az önkormányzat hozzájárulását kéri ahhoz, hogy a megalapítandó Ukrán Kultúra Alapítvány
az önkormányzati tulajdonban levő, Dunaújváros belterület 74/2 helyrajzi szám alatt felvett, ter-
mészetben 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatt található, „kivett irodaház” megne-
vezésű ingatlant székhelyként használja, székhelyként bejegyeztesse. 

Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015.(I.18.) önkormányzati rendelet 

14. § (10) bekezdése alapján:

„(10) A Polgármester a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ágazat szerint
illetékes  szakbizottság  előzetes  hozzájárulásával  dönt  az  önkormányzati  költségvetési
szerv és használó szervezet között kötendő önkormányzati vagyont érintő olyan megálla-
podás jóváhagyásáról, mely egyidejűleg tartalmazza a használó szervezetnek az önkor-
mányzati költségvetési szerv címére történő székhely, valamint telephely bejegyzéséhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulását is.”

Amennyiben a Polgármester Úr hozzájárul az alapítvány székhelyhasználatához, úgy az „A”
változatú határozatot szükséges elfogadnia.

Amennyiben  Polgármester  Úr  a  székhelyhasználathoz  hozzájárulni  nem  kíván,  a  „B”
változatú határozatról szükséges dönteni.

Fentiek  alapján  kérjük  a  Tisztelt  Polgármester  Úr  állásfoglalását  a  határozattervezet
vonatkozásában.

Dunaújváros, 2021. május 18.
Tisztelettel:

Dr. Vántus Judit
                osztályvezető

  



                                                HATÁROZATI JAVASLAT                                    „A"
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……../2021. (…….) határozata 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Ukrán Kultúra Alapítvány székhelyhasználatához

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése szerint – képviselő-testületi hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata tulajdonosi képviseletében – hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata tulajdonát képező, Önkormányzatának tulajdonát képező, Dunaújváros
belterület 74/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
szám alatt  található,  „kivett  irodaház”  megnevezésű ingatlant az  Ukrán Kultúra  Alapítvány
székhelyként használja, székhelyként bejegyeztesse.

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

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 

megküldését követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2021. 

        Pintér Tamás
Dunaújváros Megyei Jogú Város

Polgármestere
                                                                                                                                  

  



                                                      HATÁROZATI JAVASLAT                                      „B”          
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……../2021. (…….) határozata 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Ukrán Kultúra Alapítvány székhelyhasználatához

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése szerint – képviselő-testületi hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata tulajdonosi képviseletében – nem járul hozzá ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, Önkormányzatának tulajdonát képező, Duna-
újváros belterület 74/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Városháza
tér 1. szám alatt található, „kivett irodaház” megnevezésű ingatlant az Ukrán Kultúra Alapít-
vány székhelyként használja, székhelyként bejegyeztesse.

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

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 

megküldését követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2021. 

        Pintér Tamás
Dunaújváros Megyei Jogú Város

Polgármestere
                                                                                                                                  

  



  



  



  



  



  


