Előterjesztés melléklete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
24/2016. (II. 25.) határozata*
a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-vel és a Debreceni Sportcentrum
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő védjegyhasználati szerződés jóváhagyásáról
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 15.
pontja, valamint 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés d) pontja, 3. § (1)
bekezdés 1. pontjának a) alpontja és a 11. § (10)-(13) bekezdései, az 1997. évi XI. törvény 2326. §-ai, a 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdése és a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (1) és (3) bekezdése, valamint 20. § (2) bekezdés b)
pontja alapján
1./ ingyenesen hasznosításba adja az oltalmi idő kezdetétől számított 10 év határozott
időtartamra a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező
a) 217 614 lajstromszámú „Apollo mozi”, a 217 615 lajstromszámú „Főnix
Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.”, a 217 616 lajstromszámú „Kölcsey
Központ Hungary-Debrecen” és a 217 653 lajstromszámú „Nagyerdei Szabadtéri Színpad”
színes ábrás védjegyeket a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.; képviseli: Bódor Edit
ügyvezető) részére közfeladat (kulturális szolgáltatás) ellátása céljából,
b) 217 652 lajstromszámú „Debreceni Főnix Csarnok” színes ábrás védjegyet a Debreceni
Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032
Debrecen, Oláh Gábor u. 5.; képviseli: Becsky András ügyvezető) részére közfeladat
(sport, ifjúsági ügyek) ellátása céljából
azzal, hogy a hasznosításba adásról szóló szerződésben rögzíteni kell, hogy amennyiben a
használó a védjegyeket nem közfeladat ellátása céljára hasznosítja, úgy Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel kizárólagos alapítói hatáskörben jóváhagyja a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a) a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
között a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 217 614
lajstromszámú „Apollo mozi”, a 217 615 lajstromszámú „Főnix Rendezvényszervező
Közhasznú Nonprofit Kft.”, a 217 616 lajstromszámú „Kölcsey Központ HungaryDebrecen” és a 217 653 lajstromszámú „Nagyerdei Szabadtéri Színpad” színes ábrás
védjegyek ingyenes használatára vonatkozó szerződést az 1. számú melléklet szerint;
b) a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 217 652 lajstromszámú
„Debreceni Főnix Csarnok” színes ábrás védjegy ingyenes használatára vonatkozó
szerződést a 2. számú melléklet szerint.

*
A Közgyűlés a határozatot a 2016. február 25-ei ülésén fogadta el.

3./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ és 2./ pontban foglaltaknak
megfelelően a szerződéseket aláírásra készítse elő és felhatalmazza a polgármestert a
szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a szerződések előkészítéséért: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
a szerződések aláírásáért: a polgármester
4./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett
gazdasági társaságok ügyvezetőit tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
5./ Felkéri az érintett gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a jogviszony időtartama alatt
minden év június 30. napjáig számoljanak be a Közgyűlésnek a védjegyek hasznosításáról,
melyre vonatkozó kötelezettségüket az ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződésben is
rögzíteni kell.
Határidő: az első beszámolóra: 2017. június 30.
Felelős:
a beszámoló elkészítéséért: az érintett gazdasági társaságok ügyvezetői
az előterjesztés elkészítéséért: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
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