Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.10. 21.
Javaslat haszonkölcsöni szerződés megkötésére a Pálhalmai Agrospecial Kft.-vel,
játszótér létesítése céljából
Előadó:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető
Tóth Andrea ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2021. 10. 13.
2021. 10. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Pálhalmi Agrospecial Kft.-vel történő
haszonkölcsön szerződés megkötésére tesz javaslatot játszótér létesítése céljából.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály
Ügyintéző neve: Tóth Andrea
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 37070-3/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea
Leadás dátuma: 2021. 10. …...
Ellenőrzés dátuma: 2021. 10. …...
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pitnér Mónika
Leadás dátuma: 2021. 10. ……..
Ellenőrzés dátuma: 2021. 10. …..
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2021. 10. ….
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

dr. Petánszki Lajos
Ellenőrzés dátuma: 2021. 10. ……
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
haszonkölcsöni szerződés megkötésére a Pálhalmi Agrospecial Kft.-vel, játszótér
létesítése céljából
Tisztelt Közgyűlés!
Lakossági igényként merült fel egy játszótér létesítése Pálhalmán.
Megfelelő önkormányzati terület hiányában lehetőségünk nyílna a 078/13 hrsz.-ú területen, mely a Pálhalmi Agrospecial Kft. tulajdona- a játszótér kialakítására.
A terület tulajdonosa szándéknyilatkozatban tájékoztatta Polgármester urat és a terület
önkormányzati képviselőjét (1. számú melléklet), hogy a terület ingyenesen biztosítja.
A fentiekkel összefüggésben szükséges egy haszonkölcsön szerződés megkötése, mely
szabályozza a területhasználat részleteit ( határozati javaslat melléklete).
A szerződés megkötése után nyílik majd lehetőség a DVG Zrt. kivitelezésében az eszközök
telepítésére.
Ennek forrása ( 2.316. 994.- Ft) a DVG Zrt.-vel kötött Szolgáltatási keretszerződés 3, számú
módosításában rögzítésre került.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Haszonbérleti szerződés aláírását támogatni
szíveskedjék

Az előterjesztést a 2021. október 13-ai ülésein megtárgyalta a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság: 6 igen szavazattal a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánította az előterjesztést.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./ 2021. (X. 21.) határozata
haszonkölcsön szerződés megkötéséről a Pálhalmi Agrospecial Kft.-vel, játszótér
létesítése céljából
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a
Pálhalmi Agrospecial Kft.-vel ( székhely: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1, 078/36.
hrsz.) haszonkölcsön szerződést kíván kötni játszótér kialakítása céljából.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy 1. pontjaiban hivatkozott célra tekintetében a határozat
mellékletét képező Haszonkölcsön szerződést a Pálhalmi Agrospecial Kft. írja alá.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért :
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési osztály vezetője
Határidő: - 2021. november 5.

Dunaújváros, 2021. október 21.
Tóth Kálmán s.k.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

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

