
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. augusztus 26.

Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 

Előadó:      a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
      
Előkészítő:   dr. Vántus Judit osztályvezető
                      dr. Schleicher Judit ügyintéző

Meghívott: dr. Huszti Zsolt Innopark Nkft. ügyvezető
dr. Móricz Zoltán ügyvéd

Véleményező     bizottságok:      
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 08. 25.      
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 08. 25.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   Az Innopark Nkft. székhelye megváltozott, a változást
a  társaság  létesítő  okiratán  át  kell  vezetni.  Az  előterjesztés  az  okirat  módosítására
irányul.
 
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály    Iktatószám: KP/29964-2/2021.
Ügyintéző neve: dr. Schleicher Judit                 Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési ellenőrzést végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021.                                           Ellenőrzés dátuma: 2021. 
Észrevétel:                                                           Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzés:



Javaslat 
 az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dr.  Móricz  Zoltán  ügyvéd  az  INNOPARK  Nkft.  képviseletében  kérelemmel  fordult
önkormányzatunkhoz,  melyben  a  társaság  alapító  okiratának  módosítását
kezdeményezte. A kérelem szerint a társaság székhelye megváltozott, az új székhely:
2400  Dunaújváros,  Előd  utca  3.  A  közgyűlési  döntést  követően  a  változást  a
Székesfehérvári  Törvényszék  Cégbíróságán  kell  bejelenteni.  (1.  számú  melléklet-
kérelem)

Kérelmének  mellékleteként  megküldte  az  alapító  okirat  módosítását  és  a  változást
tartalmazó  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot. (2.  számú  melléklet-alapító  okirat
módosítása és egységes szerkezetű alapító okirat)

Az  előkészítő  osztály  a  kérelemben  foglaltakkal  összhangban  előkészítette  az  alapító
okirat módosítására vonatkozó előterjesztést.

A  bizottságok  elnökei  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményüket  a  közgyűlésen,
szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI  JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

.../2021. (VIII.26.) határozata
az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az
INNOPARK  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  alapító  okiratát  a  határozat  1.
számú mellékletét képező „alapító okirat módosítás” szerint módosítja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Polgármestert
az alapító okirat módosításának és az egységes szerkezetű alapító okiratnak aláírásra
történő előkészítésére és a határozat közlésére.

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

Határidő: -az alapító okirat módosításának és az egységes szerkezetű alapító okirat
aláírásra történő előkészítésére és a határozat közlésére: 2021. szeptember
15.

Dunaújváros, 2021. augusztus 26.

                  Tóth Kálmán s.k.                                                       Tóth Kálmán s.k 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság                                Pénzügyi, Gazdasági és 

                     elnöke                                               Városüzemeltetési Bizottság elnöke                                                                                                       








