
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. november 18.

Javaslat a Koroknai Medical Kft-vel fennálló haszonkölcsön szerződés
megszüntetésére

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. november 17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. november 17.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Koroknai  Medical  Kft.  ügyvezetője  kérte
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  2021.  szeptember  20-án  a
Dunaújváros,  Alkotás  utca  8.  szám  alatti  helyiségekre  megkötött  haszonkölcsön
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 40403-2/2021.

Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Ügyintéző telefonszáma: 25/544-306
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-

Osztrocska Diána s.k.

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021. 11.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.11.11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021. 11. 11. Ellenőrzés dátuma: 2021. 11. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Koroknai Medical Kft-vel fennálló haszonkölcsön szerződés megszüntetésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 852/2021. (IX.16.) hatá-
rozatával döntött a Koroknai Medical Kft-vel haszonkölcsön szerződés megkötéséről az
önkormányzat  tulajdonában  lévő,  Dunaújváros,  Alkotás  utca  8.  szám  alatt  található
730/63/A/51 hrsz-ú helyiségekre, a Kft. által végzett magán egészségügyi tevékenység
ellátás biztosításához (az előterjesztés 1. számú melléklete). 

A szerződés határozott, a 2021. szeptember 20-tól 2022. március 20-ig tartó időszakra
vonatkozott.

Dr.  Koroknai  Katalin,  a  Koroknai  Medical  Kft.  üzletvezetésre  jogosult  tag képviselője
2021. október 27. napján kelt nyilatkozatában kérte a haszonkölcsön szerződés közös
megegyezéssel való megszüntetését. (az előterjesztés 2. számú melléklete). 

A szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésének ismert jogi akadálya nincs,
azonban feleknek egymással a működési és üzemeltetési költségekről el kell számolniuk,
mivel  a  haszonkölcsön  szerződés  4.  pontja  szerint:  „A Szolgáltató  tevékenységéhez
tartozó működési és üzemeltetési költségek a Szolgáltatót terhelik.”

Dr.  Koroknai  Katalin  által  képviselt  Koroknai  Medical  Kft-vel  kötött  haszonkölcsön
szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésre legkorábban a közgyűlés döntését
követően, 2021. november 19. napjával van lehetőség. 

Az  előterjesztést  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság, valamint  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2021. november 17-i üléseiken tárgyalták. Mivel a
bizottsági  ülésekre  a  közgyűlési  postázást  követően  került  sor,  ezért  a  bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiekre  tekintettel  a Koroknai  Medical  Kft-vel fennálló  haszonkölcsön  szerződés
megszüntetése  érdekében  2021.  november  19-i  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetés határozati javaslat tervezetet terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (XI.18.) határozata

a Koroknai Medical Kft-vel fennálló haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy
a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  Koroknai  Medical  Kft.



(képviseli: Dr. Koroknai Katalin) között 2021. szeptember 20-án létrejött és hatályba
lépett haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
az 1. pontban meghivatkozott haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel 2021.
november 19. napjával megszűnjön. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  határozat  melléklete  szerinti  haszonkölcsön  szerződést
megszüntető okiratot írja alá dr. Koroknai Katalin által képviselt Koroknai Medical Kft-
vel.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a haszonkölcsön szerződés megszűnését követő 15 napon belül a szerződés
megszüntetésével járó elszámolást végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2021. december 3.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a Koroknai Medical Kft-t a határozat megküldésével tájékoztassa a döntésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2021. november 23.

Dunaújváros, 2021. november 18.

Tóth Kálmán s.k.
a  pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke






