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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 02.
Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelme elbírálására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Azari Zsolt ügyvezető igazgató (2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 1.)

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.
2017.
2017.
2017.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelemmel
kereste meg Dunaújváros MJV Önkormányzatát, melyben a kölcsön összegeként 30.000.000,- Ftot jelölt meg.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 4602/2017.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelme elbírálására
Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújvárosi Jégkorong Kft. az előerjesztés 1. számú mellékletében csatolt kérelemmel
kereste meg Dunaújváros MJV Önkormányzatát. A kérelemben a kölcsön összegeként
30.000.000,- Ft-ot jelöltek meg.
„A Dunaújvárosi Acélbikák (DAB) Hoki Klub Dunaújváros jégkorong klubja. A sportról szóló törvény
előírásainak megfelelően a klub az utánpótlás versenyetetését egyesületi formában, Dunaújvárosi
Jégtörők Egyesület (DJE) néven, a felnőtt, profi csapat versenyetetését sportvállalkozás keretében
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. (DJK) keretei között végzi.
A Dunaújvárosi Jégkorong Kft. azzal a kéréssel fordul Dunaújváros Önkormányzatához, hogy
működésének fenntartásához 30.000.000 Ft kölcsönt nyújtson, az elbírálástól 2018. január 31-ig.”
„2016.11.17-én a Magyar Jégkorong Szövetség KE07872/2016/MJSZ számon jóváhagyta a
Dunaújvárosi Jégkorong Kft. sportfejlesztési programját, amely pályázat keretében 65.217.740,- Ft
támogatás nyújtható a sportvállalkozásnak.
A Dunaújvárosi Jégkorong Kft. a megszerezhető 65.217.740,- Ft támogatásból 2017.01.25-ig
23.012.500,- Ft-ra tudott támogatói szerződést kötni. A „Tao” támogatási rendszerből fakadóan
2017. május 31-én, illetve december 20-án lesz esélye annak, hogy a hiányzó Tao támogatást
megszerezze a Kft.
A kölcsön a Tao-s támogatások átutalásáig terjedő időszakra szóló költségek finanszírozását
szolgálná.
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról a
támogatás elszámolásának ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben (az előterjesztés 2. számú melléklete) foglaltak szerint
kölcsönkiegyenlítésre a Tao támogatás nem használható fel, nem tudható, milyen forrásból fizetné
vissza a Kft. az Önkormányzat által nyújtott támogatást.
Az előkészítő osztály felhívja a figyelmet, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
491/2016.(VII.18.) határozatával (3. számú melléklet) 15.000.000,- Ft kölcsönt nyújtott a
Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére, mely kölcsön visszafizetésének határideje 2017.
március 31. napja. A kölcsönszerződés az előterjesztés 4. számú melléklete.
A költségvetésben erre a célra nincs felhasználható keret, így kölcsön csak a 2017. évi
költségvetés módosításával adható.
Az előkészítő osztály meg kívánja jegyezni, hogy a pénzkölcsön üzletszerűen történő nyújtása
pénzügyi szolgáltatás, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény alapján végezhető, mely nem tartozik Dunaújváros MJV Önkormányzata tevékenységi
körébe.
Az előkészítő osztály elkészítette a kölcsönszerződés tervezetet, mely a határozati javaslat
melléklete.

A Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
„6:47. § [Kamat]
(1) Pénztartozás után - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - kamat jár.
(2) A kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal.
(3) Idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén a kamat mértéke az adott
pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ha ilyen nincs, a pénzpiaci kamat.
(4) A kamat számításakor az érintett naptári félév első napján érvényes kamat irányadó az adott
naptári félév teljes idejére.”
Az előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság tárgyalja.
Bizottságok a bizottsági véleményeket szóban terjesztik a Közgyűlés elé.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (III.02.) határozata
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelme elbírálásáról
„A” változat:
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. részére
30.000.000Ft, azaz Harmincmillió forint kölcsönt nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 5.b melléklet általános tartalék előirányzata terhére,
2018. január 31-ig járó egyösszegű visszafizetési kötelezettséggel. A Dunaújvárosi Jégkorong Kft.
a visszafizetés fedezeteként inkasszó jogot biztosít az egyesület K&H bank Zrt.-nél vezetett
10400463-00006167-00000004 számú bankszámlájára.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Jégkorong Kft.-vel a kölcsönszerződést kösse meg,
a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8
napon belül
a kölcsön szerződés aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől
számított 30 napon belül
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításakor vegye
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás
teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (III.02.) határozata
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelme elbírálásáról
„B” változat:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. részére nem nyújt
kölcsönt, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8
napon belül
Dunaújváros, 2017. március 02.
Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság
elnöke

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

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

