Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. szeptember 22.
Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek átvállalására
Előadó:

-a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
turisztikai bizottság elnöke
-a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
-a pénzügyi bizottság elnöke
-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott:

Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője – Rauf Norbert

Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2016. 09. 20.
2016. 09. 20
2016. 09. 20.
2016. 09. 20.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés az Innopark Nonprofit Kft.
kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú 2976/10, 2976/11, 2976/43 és 2976/52 hrsz. -ú
ingatlanok területrendezési költségeinek átvállalására („A” határozati javaslat) ill.
elutasítására („B” határozati javaslat) fogalmaz meg alternatívát.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:
Ügyintéző neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Iktatószám:

városüzemeltetési és beruházási osztály
Szedresi Csaba
szedresi@pmh.dunanet.hu
06-25-544-163
12736 -5/2016.

Előkészítő aláírása:
Igazgató / Osztályvezető aláírása:

Szedresi Csaba s.k.
Markóth Béla s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma:
2016. 09. 14.
Ellenőrzés dátuma:
2016. 09. 14.
Törvényességi észrevétel:
Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
egyszerű / minősített
A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: Látta: Dudás Pálné -2016. 09.15.

JAVASLAT
az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek átvállalására
Tisztelt Közgyűlés !
Az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője Rauf Norbert úr azzal a kéréssel kereste meg
Polgármester urat, hogy a 2976/10, 2976/11, 2976/43 és 2976/52 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanok vonatkozásában 900.000.- Ft + Áfa értékben a területrendezés
költségeit az Önkormányzat, mint a terület tulajdonosa vállalja át. (1. sz. melléklet)
Ügyvezető úr szerint a terület sikeres értékesítése szempontjából a területrendezés
vitathatatlanul szükségesé vált.
A levélhez csatolt mellékletek szerint az Innopark Nonprofit Kft., mint megrendelő 2016.
április 5 -én Megbízási szerződést kötött Kaszás Imre vállalkozóval a fenti hrsz.- ú ingatlanok
tekintetében területrendezési munkák elvégzésére, mely munkák 2016. április 28 -án a
teljesítés igazolás szerint elkészültek és a megrendelő 2016. 06. 09-én a vállalkozó részére
átutalta a megbízási díjat.
( mgj.: A Innopark Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a munkák tekintetében versenyeztetés
nem történt, csak a fent hivatkozott vállalkozó ajánlata került bekérésre, tekintettel arra, hogy
a versenyeztetési szabályzatuk nettó 1 millió Ft- értéket meghaladóan ír elő pályáztatást.)
Az előterjesztés „A” és „B” határozati javaslatot tartalmaz annak függvényében, hogy a T.
Közgyűlés támogatja -e a költségek átvállalását, vagy ehhez nem járul hozzá.
Önkormányzatunk idei költségvetése erre a feladatra nevesített fedezetet nem tartalmaz,
azonban az „ A” határozati javaslat elfogadása esetén a 2016. évi költségvetési rendelet
általános tartalék sorából ez az összeg átcsoportosítással biztosítható.
BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság:
bizottság elnöke a Közgyűlésen szóban ismerteti.

A bizottság véleményét a

Pénzügyi Bizottság: A bizottság véleményét a bizottság elnöke a Közgyűlésen szóban
ismerteti.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: A bizottság véleményét a bizottság elnöke a
Közgyűlésen szóban ismerteti.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: A bizottság véleményét a bizottság elnöke a
Közgyűlésen szóban ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./ 2016. (IX. 22) határozata
az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek átvállalására

„A” határozati javaslat
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, a 2976/10, 2976/11, 2976/43
és a 2976/52 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az Innopark
Nonprofit Kft. által megrendelt területrendezés költségeit 900.000.- Ft+ Áfa összegben
átvállalja.
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás előirányzatát Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2016.
évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5. melléklet „Városüzemeltetési”
feladatok, „dologi kiadás” kiemelt sorának növelésével biztosítja, melyet a rendelet 5.
számú mellékletében szereplő „ Általános tartalék” sorából
átcsoportosított összeg
fedez.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
szereplő kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért :
a jegyző
-a költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának
időpontja
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. szeptember 30.

„B” határozati javaslat
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2976/10, 2976/11,
2976/43 és a 2976/52 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az
Innopark Nonprofit Kft. által 900.000.- Ft+ Áfa összegben megrendelt területrendezés
költségeit nem vállalja át, azt az Innopark Nonprofit
Kft.
saját
pénzeszközei
felhasználásával finanszírozza.
Dunaújváros, 2016. szeptember 22.
Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és turisztikai bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

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

