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A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel,
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Javaslat
Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és támogatási
szerződés módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 610/2017.(IX.21.) és 611/2017.(IX.21.)
határozatában döntött arról, hogy a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött
tartozás átvállalási szerződésben szereplő 80 M Ft, valamint a Dunaferr Sportegyesülettel kötött
támogatási szerződésben szereplő 50 M Ft visszafizetési határideje 2017. október 31-re
módosuljon (1. számú melléklet). A szerződések módosítását az előterjesztés 2. számú
melléklete tartalmazza.
A visszafizetési határidő lejárta miatt szükséges a szerződéseket újból módosítani.
Előzmények:
2013. december 12-én és 2014. július 14-én a DPASE Kft. 50 M + 30 M Ft kölcsönt kapott
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától, mely kölcsönszerződések visszafizetési
határideje többször módosult (3. sz. melléklet). Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
385/2014. (XI.13.) határozatában hozzájárult, hogy a kölcsönöket a Dunaújváros Pálhalma
Agrospeciál Sportegyesület átvállalja a DPASE Kft.-től (4. számú melléklet). A tartozás
átvállalásról szóló szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza. Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése 482/2014. (XII.18.) határozatában hozzájárult, hogy a tartozás átvállalási
szerződésben szereplő visszafizetési dátum 2015. április 30-ra módosuljon (6. számú melléklet).
A tartozás átvállalási szerződés módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete tartalmazza.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 80/2009.(III.12.) határozatában 50 M Ft
visszatérítendő támogatást nyújtott a Dunaferr SE részére, melynek visszafizetési határideje 2009.
november 30-ról többször módosult (8. számú melléklet). A támogatási szerződést az
előterjesztés 9. számú melléklete tartalmazza.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 81/2012. (III.08.) határozatában hozzájárult, hogy a
kölcsön visszafizetési határideje 2012. december 31-re módosuljon (10. számú melléklet).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 524/2015.(IX.17.) és 525/2015.(IX.17.)
határozatában döntött arról, hogy a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött
tartozás átvállalási szerződésben szereplő 80 M Ft, valamint a Dunaferr Sportegyesülettel kötött
támogatási szerződésben szereplő 50 M Ft visszafizetési határideje 2016. június 30-ra módosuljon
(11. számú melléklet). A szerződések módosítását az előterjesztés 12. számú melléklete
tartalmazza.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 648/2016.(X.20.) és 649/2016.(X.20.) határozatában
döntött arról, hogy a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött tartozás
átvállalási szerződésben szereplő 80 M Ft, valamint a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási
szerződésben szereplő 50 M Ft visszafizetési határideje 2017. június 30-ra módosuljon (13.
számú melléklet). A szerződések módosítását az előterjesztés 14. számú melléklete
tartalmazza.
A Vagyonkezelési Osztály elkészítette a szerződések módosítását, melyről kéri az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság véleményét (a határozati javaslatok mellékletei).
Az előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, az oktatási,
kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalja.
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az I-II. határozati javaslatot 5 igen szavazattal

elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság az I-II. határozati javaslatot 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
A pénzügyi bizottság az I-II. határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánította az előterjesztést.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra:
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017.(XII.14.) határozata
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött tartozásátvállalási szerződés
módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2014. november 24-én a
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.) kötött
tartozás átvállalási szerződésben szereplő 80.000.000,- Ft kölcsön visszafizetési határideje 2017.
október 31-ről 2018. január 31-re módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2017. december 29.
II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (XII.14.) határozata
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2009. március 17-én a Dunaferr
Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) kötött támogatási szerződésben szereplő
50.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje 2017. október 31-ről 2018. január
31-re módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2017. december 29.
Dunaújváros, 2017. december 14.
Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság
elnöke

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

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság elnöke

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

