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A napirendi pont rövid tartalma:
Az Innopark Nonprofit Kft. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére
módosítási javaslatát az Alapító Okiratra vonatkozóan.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály
Ügyintéző neve: Engyel László
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 44518/2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Igazgató/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 felülvizsgálatra 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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

Javaslat
az Innopark Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Az Innopark Nonprofit Kft. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére
módosítási javaslatát az Alapító Okiratra vonatkozóan. (az előterjesztés 1. számú melléklete)
Az alapító okirat 13.7. l) és m) pontjai módosulnának. A 13.7. l) pontja tartalmazza, hogy az
ügyvezető jogosult legyen az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát a
társaság felügyelőbizottságának véleményezését követően kiadni, módosítani.
A m) pont pedig csak általános rendelkezést tartalmaz arra, hogy az ügyvezető intézkedik minden
olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító hatáskörébe.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
„3:4. § [A jogi személy létrehozásának szabadsága]
(1) A jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító okiratban vagy
alapszabályban (a továbbiakban együtt: létesítő okirat) szabadon rendelkezhetnek, a jogi személy
szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg.
(2) A jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk,
valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó
szabályaitól.”
A gazdasági társaság jelenleg hatályban lévő Alapító Okirata XI. m) és q) pontjai az SZMSZ
megállapításával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkeznek (az előterjesztés 2. számú
melléklete):
„Az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között:
…
m) a társaság belső szabályzatainak elfogadása
…
q) Ötmillió forint értékhatárt meghaladó jogügyletek előzetes írásbeli jóváhagyása, kivéve, ha a
jogügylet a társaság szokásos üzleti tevékenységének körébe tartozik,
…”
Fentiek alapján az előkészítő osztály nem javasolja a módosítás elfogadását.
Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.
A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (X.15.) határozata
az Innopark Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem fogadja el az Innopark
Nonprofit Kft. Alapíto Okirata módosítására vonatkozó javaslatát, a határozat mellékleteként csatolt
Alapító Okirat módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot,
miszerint a gazdasági társaság mindenkori ügyvezetője az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és
Működési Szabályzatát módosíthatja a gazdasági társaság felügyelőbizottsága véleményének
kikérésével, mivel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4 § (1) bekezdés miatt az

alapító jogköre egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon
belül
Dunaújváros, 2020. október 15.
Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

