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      E L Ő T E R J E S Z T É S       

            
                                

  Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 27-én tartandó 
 

rendkívüli, nyilvános testületi ülésére 

  

                                

                                
                                

  Tárgy:                           
                                

    Javaslat az OTTÓMEDIC Egészségügyi Kft. székhelyáthelyezéséhez 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására 

                                
                                

  Előterjesztő:                        
                                

    Bodorkós Ferenc polgármester 

                                
                                

  Összeállította:                       
                                

    Dr. Görög István jegyző 

                                
                                

  Melléklet:                        
                                

    Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

                                

                                
                                

  Tárgyalás módja:                      
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

20111. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései 

alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                
                                

  Szavazás módja:                      
                                

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásághoz – az Mötv. 47. § 

(2) bekezdésére és 50. §-ára figyelemmel – a Képviselő-testület 

egyszerű többségű (jelen lévő önkormányzati képviselők, több mint 

felének) igen szavazata szükséges. 

                                

                                

  Gencsapáti, 2018. február 25.                 

                                

                                

                 (: Bodorkós Ferenc s.k. :)     

                   polgármester       
                                



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Dr. Jánk Ottó háziorvos Gencsapáti Község Önkormányzata hozzájárulását kérte az OTTÓMEDIC 

Egészségügyi Kft. székhelyáthelyezéséhez. A kérelemben előadta, hogy a gazdasági társaság 

székhelyéül szolgáló 2360 Gyál, Lejtő u. 1. szám alatti ingatlant értékesítette, ezért a cég székhelyét 

9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 6. szám alatti Egészségházba szeretné áthelyezni. 

 

A Gencsapáti 891/2 hrsz.-ú, „kivett egészségház” megnevezésű, 1827 m2 nagyságú, a természetben 

a Gencsapáti, Szentegyház u. 6. szám alatt lévő ingatlan Gencsapáti Község Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonát képezi. 

 

Dr. Jánk Ottó székhelyváltozás iránti kérelmet szeretne benyújtani a cégbíróságra, melyhez csatolni 

kell az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát. 

 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, és csatolt határozati javaslat 

elfogadására!  

 

                              

  Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

../2018. (II.27.) számú határozata 

  

                              

   Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 2/2013. (I.11.) önkormányzati 

rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében 

eljárva 

a) hozzájárul ahhoz, hogy az OTTÓMEDIC Egészségügyi Kft. 

székhelyeként az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező Gencsapáti, Szentegyház u. 6. szám alatti 

ingatlan kerüljön megjelölésre,  

b) felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozat aláírására. 

   

                              

      Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    

      Határidő: azonnal    

                              

 

 

 

 



                                      

                                      

               
 

 

               

                              

                              

                              

                              

                              
                              

       GENCSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA        

                                      

                                      
                                      

  HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT   
    
                                      

  székhely használathoz és cégnyilvántartásba történő bejegyzéshez   

                                      

                                      
                                      

   Gencsapáti Község Önkormányzata (Törzsszám: 733667, bankszámlaszám: OTP: 

11747006-15421278, adóigazgatási száma: 15421278-2-18, székhely: 9721 

Gencsapáti, Hunyadi út 229.) törvényes képviselőjeként 

   

                                      

   h o z z á j á r u l o k,    
                                      

   hogy Gencsapáti Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Gencsapáti 

891/2 hrsz.-ú, „kivett egészségház” megnevezésű, 1827 m2 nagyságú, a 

természetben a Gencsapáti, szentegyház u. 6. szám alatt lévő ingatlant az 

OTTOMEDIC Egészségügyi Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-176407, adószám: 

25334779-1-13, képviseli: Dr. Jánk Ottó) székhely céljára, határozatlan időtartamra 

használja.   
 

Hozzájárulok továbbá, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba bejegyzésre 

kerüljön. 

   

                                      
                                      

   Fenti nyilatkozatot az az OTTOMEDIC Egészségügyi Kft. kérelmére, 

székhelyhasználathoz és cégnyilvántartásba történő bejegyzéshez adtam ki. 

   

                                      

                                      
                                      

   Gencsapáti, 2018. ………………………..                     

                                      

                                      
                                      

                     (: Bodorkós Ferenc :)       

                       polgármester         

                                      

                                      

 


