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Tisztelt Közgyűlés!

Jelen  előterjesztésben  az  alábbi,  egyes  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági
társaságokkal  kapcsolatos  tulajdonosi  döntést  igénylő  kérdéseket  terjesztem  a  T.
Közgyűlés elé megtárgyalásra:

I./  Szegedi  Szabadtéri  Nonprofit  Kft.  -  bruttó  50  MFt-ot  meghaladó  szerződéses
kötelezettségvállalások jóváhagyása

a.) A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. és a PS Produkció Kft. közötti, a „We will
rock  you”  című  musical  bemutatása  tárgyában  kötendő  megbízási  szerződéssel
vegyes felhasználási szerződés jóváhagyása

A  Szegedi  Szabadtéri  Nonprofit  Kft.  megküldte  a  társaság  PS  Produkció Kft.-vel  (a
továbbiakban: Ügynökség) kötendő, a  We will rock you című musical (szerzők: Queen,
Ben  Elton)  bemutatására  vonatkozó  megbízási  szerződéssel  vegyes  felhasználási
szerződést jóváhagyásra. A darabot a 2019-es évadban négy alkalommal (2019. június
28., 29., július 5. és 6. napokon), valamint egy opciós előadás lehetőségével kívánják
bemutatni a Dóm téri színpadon (tervezett időpont: 2019. június 30.). 

A Szabadtéri a szerződés szerint az alábbi összegű fix megbízási díjat, illetve bevételtől
függő felhasználási díjat fizeti meg Ügynökség részére:

a/ Fix megbízási díj:
– az 1-4. előadások díja: 16 millió Ft+ÁFA/előadás,
–  az  5.  (opciós)  előadás  díja:  15 millió  Ft+ÁFA. Az opciós  előadást  a Szabadtéri
legkésőbb 2019. április 15-ig jogosult megrendelni az Ügynökségtől.

b/ Bevételtől függő felhasználási díj (jogdíj): A nettó jegybevétel 18%-a+ÁFA.

A  szerződés  szerint  az  1-4.  előadások  megbízási  díját  három  részletben  kell  az
Ügynökség részére megfizetni: az első részletet (32 millió Ft+ÁFA) 2018. december 31-
ig, a második részletet (16 millió Ft+ÁFA) 2019. május 10-ig, míg a harmadik részletet
(16 millió Ft+ÁFA) a bemutató előadást követő 5 munkanapon belül kell rendezni. Ha az
5. (opciós) előadás megrendelésére sor kerül, annak megbízási díját 2019. június 10-ig
kell megfizetni.

A Szabadtéri a produkció lekötése és nyilvános előadási jogainak biztosítása érdekében
10 millió Ft+ÁFA jogdíjelőleget fizet meg 2018. december 31-ig az Ügynökség részére. A
felhasználási díj további részének megfizetése az utolsó előadást követő 15 napon belül
esedékes.

A Szabadtéri további főbb kötelezettségei a szerződés alapján a következők:

1) A próbákhoz és az előadásokhoz fogadó- és játszóképes állapotban biztosítja a
szegedi Dóm téri szabadtéri színpadot.
2) Színpadi alapműszakot biztosít, továbbá biztosítja a hang- és világítástechnikai
berendezéseket,  valamint  az  ezek  működtetéséhez  szükséges  szakapparátust  a
szerződés 1. számú mellékletében rögzítettek szerint.
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3) Biztosítja a szükséges zárható öltözőket, a műszak és a stáb részére tartózkodó
helyiséget,  továbbá  a  bemutató  előadásra  25  db,  a  további  előadásokra  pedig
előadásonként 10 db protokoll jegyet biztosít Ügynökség számára.
4) Gondoskodik az előadások megfelelő propagandájáról és végzi a jegyterjesztés, -
értékesítés feladatait.
5) Gondoskodik a helyszíni munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásról.
6) Gondoskodik az Ügynökség által leszállított és a helyszínen tárolt vagyontárgyak
(díszletek,  berendezések,  jelmezek,  stb.)  24  órás  őrzéséről,  vagyonvédelmi
felügyeletéről.
7)  Az  Ügynökség  számára  a  felek  által  közösen  kiválasztott,  a  nézők  számára
könnyen megközelíthető helyen asztalt biztosít a produkcióhoz kapcsolódó termékek
árusítása érdekében.

Az Ügynökség főbb kötelezettségei az alábbiak:

1)  Szerződteti  és  biztosítja  a  produkció  2.  számú  szerződési  mellékletben
részletezett  közreműködőit  (szólisták,  musical  együttes,  stúdiósok,  statiszták,
zenekar, budapesti adminisztrációs és műszaki személyzet).
2) Biztosítja, hogy a szerződtetett művészek a produkció próbáinak kezdetére teljes
szöveg-, zenei- és daltudással álljanak rendelkezésre.
3) Szerződteti a produkció, a próbák és előadások megtartásához szükséges alkotói
és műszaki vezető stábot (rendező, karmester, koreográfus, jelmeztervező, stb.),
valamint  az  előadás  lebonyolításához  szükséges  saját  műszaki  személyzetet
(színpadmester, fejgépes világosítók, öltöztetők, díszítők, stb.).
4)  Rendelkezésre  bocsátja  a  próbák  és  az  előadások  megtartásához  a  produkció
teljes  dologi  szükségletét:  díszleteit,  bútorait,  jelmezeit  (kiegészítéssel),
pirotechnikáját, a fogyókellékeket, stb.
5)  Biztosítja  a  saját  tulajdonú  színpadi  eszközök  (díszlet,  kellék,  jelmez,  stb.)
időbeni kiszállítását a Dóm térre és azok helyszínről történő elszállítását.
6) Biztosítja a budapesti próbák megtartásához szükséges helyszínt az arra alkalmas
állapotban.

Felek rögzítik, hogy az előadások teljes jegybevétele a Szabadtérit illeti meg. 

Felek a szerződésben rendelkeznek továbbá a szereplők lehetséges sajtószerepléseiről,
rossz időjárás esetén az előadás megtartásának szabályairól, a szerződés módosításáról
és megszüntetéséről, az adatvédelemről, a felek közötti kapcsolattartás módjáról, stb.

b.) A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. és a Madách Színház Nonprofit Kft. közötti,
a „Szerelmes Shakespeare” című színmű bemutatása tárgyában kötendő megbízási
szerződéssel vegyes felhasználási szerződés jóváhagyása

A Szegedi Szabadtéri Nonprofit  Kft. (a továbbiakban: Szabadtéri) –  szintén közgyűlési
jóváhagyás  céljából,  -  megküldte  továbbá  a  Madách  Színház Nonprofit  Kft.-vel  (a
továbbiakban: Megbízott) kötendő, a Szerelmes Shakespeare című színmű (szerzők: Marc
Norman,  Tom  Stoppard,  Lee  Hall) bemutatására  vonatkozó  megbízási  szerződéssel
vegyes felhasználási szerződést is. A darabot a 2019-es évad Dóm téri produkciói között
két  alkalommal  (2019.  július  12.  és  13.  napján),  valamint  egy  opciós  előadás
lehetőségével (tervezett időpont: 2019. július 14.) kívánják bemutatni. 
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Szabadtéri a szerződés szerint az alábbi összegű fix megbízási díjat, illetve bevételtől
függő jogdíjat fizeti meg a Megbízott részére:

a/ Fix megbízási díj:
– az 1. és 2. előadás díja: 17 millió Ft+ÁFA/előadás,
–  a  3.  (opciós)  előadás  díja:  15  millió  Ft+ÁFA. Az  opciós  előadást  a  Szabadtéri
legkésőbb 2019. április 15-ig jogosult megrendelni a Megbízottól. 

b/ Bevételtől függő díj (jogdíj): A nettó jegybevétel 15,1%-a+ÁFA.

A  szerződés  szerint  az  első  kettő  előadás  megbízási  díját  három  részletben  kell  a
Megbízott részére megfizetni: az első részletet (8 millió Ft+ÁFA) 2018. december 31-ig,
a második részletet (9 millió Ft+ÁFA) 2019. április 15-ig, míg a harmadik részletet (17
millió Ft+ÁFA) a bemutató előadást követő 5 munkanapon belül kell rendezni. Ha a 3.
(opciós) előadás megrendelésére is sor kerülne, annak megbízási díját 2019. június 10-ig
kell megfizetni.

A jogdíj fizetése az utolsó előadást követő 30 napon belül esedékes.

A Szabadtéri további főbb kötelezettségei a szerződés alapján a következők:

1) A próbákhoz és az előadásokhoz fogadó- és játszóképes állapotban biztosítja a
szegedi Dóm téri szabadtéri színpadot.
2)  Színpadi  alapműszakot  biztosít  a  szerződés  2.  számú  mellékletében  foglaltak
szerint, továbbá biztosítja a hang- és világítástechnikai berendezéseket, valamint az
ezek működtetéséhez szükséges szakapparátust a szerződés 1. számú mellékletében
rögzítettek szerint.
3) Biztosítja a szükséges zárható öltözőket, a műszak és a stáb részére tartózkodó
helyiséget,  továbbá minden előadásra egy páholyt  biztosít  a Megbízott  részére a
produkció ügyeleteseinek, illetve a Megbízott protokoll vendégei számára.
4) Gondoskodik az előadások megfelelő propagandájáról és végzi a jegyterjesztés, -
értékesítés feladatait.
5) Gondoskodik a a helyszíni munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásról.
6) Gondoskodik a Megbízott által leszállított és telepített berendezések őrzéséről és
ezzel összefüggésben anyagi felelősséget vállal.

A Megbízott főbb kötelezettségei az alábbiak:

1) Szerződteti és biztosítja a produkció – a végleges formájában legkésőbb 2019.
március  31-ig  elkészülő  -  2.  számú  szerződési  mellékletben  részletezett
közreműködőit  (szólisták,  musical  együttes,  stúdiósok,  statiszták,  zenekar,
budapesti adminisztrációs és műszaki személyzet).
2) Biztosítja, hogy a szerződtetett művészek a produkció próbáinak kezdetére teljes
szöveg-, zenei- és daltudással álljanak rendelkezésre.
3) Szerződteti a produkció, a próbák és előadások megtartásához szükséges alkotói
és műszaki vezető stábot (rendező, karmester, koreográfus, jelmeztervező, stb.),
valamint  az  előadás  lebonyolításához  szükséges  saját  műszaki  személyzetet
(színpadmester, tárvezetők, világosítók, öltöztetők, díszítők, stb.).
4)  Rendelkezésre  bocsátja  a  próbák  és  az  előadások  megtartásához  a  produkció
teljes  dologi  szükségletét:  díszleteit,  bútorait,  jelmezeit  (kiegészítéssel),
pirotechnikáját, a fogyókellékeket, stb.
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5)  Biztosítja  a  saját  tulajdonú  színpadi  eszközök  (díszlet,  kellék,  jelmez,  stb.)
időbeni kiszállítását a Dóm térre és azok helyszínről történő elszállítását.
6) Biztosítja a budapesti próbák megtartásához szükséges helyszínt az arra alkalmas
állapotban.

Felek rögzítik a szerződésben, hogy az előadások teljes jegybevétele a Szabadtérit illeti
meg. 
A  szerződés  további  rendelkezéseket  tartalmaz  a  felhasználási  jogokkal,  a  szereplők
lehetséges  sajtószerepléseivel,  rossz  időjárás  esetén  az  előadás  megtartásának
szabályaival,  a  szerződés  módosításával,  megszüntetésével,  az  adatvédelemmel,  stb.
kapcsolatosan.

A szerződés 2. sz. melléklete (Alkotók, közreműködők, szereposztás) jelenleg még nem
került összeállításra, annak elkészítésére a Madách Színház köteles 2019. március 31-ei
határidővel. 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Szabadtéri ügyvezető igazgatója, a szerződés 2.
sz. mellékletét 2019. április 10. napjáig terjessze elő a Városüzemeltetési Iroda részére
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási bizottsági jóváhagyás érdekében.

A szerződéstervezetekben foglalt teljes ellenérték mindkét szerződés esetén meghaladja
a bruttó 50 millió Ft-ot, így azok – a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.26.) Kgy. rendelet
21.§ /3/ bekezdés 3./ pontja alapján, – közgyűlési jóváhagyást igényelnek. 

A szerződéstervezetek a határozati javaslatok mellékletét képezik.

II./   Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi hitelfelvétele  

a) Folyószámla hitelkeretek

2018. december végével a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (tulajdoni arány:
98,42%), a Szegedi Távfűtő Kft., a Szegedi Sport és Fürdők Kft., a Szegedi Közlekedési
Kft.,  a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit  Kft. és a RITEK Zrt.  Raiffeisen Bank
Zrt.-nél fennálló folyószámla hitelkerete lejár. 

A társaságok likviditási helyzete, illetve működése 2019. évben is folyószámla hitelkeret
igénybevételét  teszi  szükségessé, melynek  érdekében  már  előzetes  tárgyalások
kezdődtek a Raiffeisen Bank Zrt.-vel. 

A  társaságok  a  2018.  évi  hitelkeretüket  kívánják  továbbra  is  fenntartani  (Szegedi
Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  350  millió  Ft,  RITEK  Zrt.  60  millió  Ft,  Szegedi
Távfűtő  Kft.  400 millió  Ft,  Szegedi  Közlekedési  Kft.  420 millió  Ft,  Szegedi  Sport  és
Fürdők Kft.  62 millió  Ft,  Szegedi Környezetgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  50 millió Ft).
Továbbá a  Szegedi  Környezetgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  a  CIB  Bank Zrt.-nél  lévő 35
millió forintos hitelkeretét át kívánja vinni a Raiffeisen Bank Zrt.-hez.

Az előzetes tájékoztatások alapján a hitelek igénybevételi lehetőségének megnyílására a
szerződéskötést követően várhatóan 2019. január 02. napjától (első banki munkanap)
kerülne sor, 2019. december 31. napjáig (utolsó banki munkanap) tartó lejárattal. 
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Az  előző  évhez  hasonlóan  a  hitelkeretek  igénybe  nem  vett  része  után  évi  0,2%-os
rendelkezésre tartási díjat (jutalékot) számol fel a Bank.

A  hitelek  mögé  -  az  előző  évhez  hasonlóan  -  az  Önkormányzat  részéről  készfizető
kezesség, és/vagy Komfortlevél (Tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat)
kiadása szükséges. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hitelszerződésébe az
Önkormányzat adóstársként kerül  bevonásra. A Szegedi  Közlekedési  Kft.  4013 hrsz.-ú
ingatlanját továbbra is jelzálogjoggal kívánja megterhelni a Bank.

A  naptári  éven belül  lejáró  futamidejű  adósságot  keletkeztető  ügyletek  kormányzati
hozzájárulás nélkül is megköthetők.

b.) Beruházási kölcsön
A Szegedi Sport és Fürdők Kft. a Raiffeisen Bank Zrt.-nél jelenleg fennálló – korábbi
beruházásához kapcsolódó –  aktuálisan  574.384,50 EUR összegű,  2025.07.03.  lejáratú
devizakölcsönét (szerződésszám: MBD-SZEG-7/2012) új szerződés keretében forinthitelre
kívánja átváltani a megnövekedett euró árfolyamkockázat miatt. 

A  kölcsönügylet  mögé  az  Önkormányzat,  mint  a  társaság  tulajdonosa,  készfizető
kezességet vállalt, mely 2012. szeptember 30. napján került aláírásra.

A Raiffeisen Bank Zrt. a fenti hitel átstrukturálása kapcsán megküldte a finanszírozásra
vonatkozó indikatív ajánlatát az alábbi kondíciókkal:

 Kölcsön összege: maximum 200.000.000,-HUF, de legfeljebb az 574.384,50 EUR
összeg kiváltására szükséges HUF forint

 Futamidő: 2025. július 03-ig
 Kölcsön lejárata: 2025. július 03.
 Rendelkezésre tartási időszak: a kölcsönszerződés aláírásától (leghamarabb 2019.

január 2.) 2019. június 28-ig tart.
 Rendelkezésre tartási díj (jutalék): 0,25% p.a, mely a kölcsön igénybe nem vett

részére vonatkozik
 Referencia kamat: 3 havi BUBOR
 Kamatfelár: 3,49%
 Tőketörlesztés:  negyedévente,  mely  megegyezik  a  jelenlegi  devizahitel

tőketörlesztésével
 Biztosíték:  Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  készfizető  kezesség

vállalása

Az  éven  túli  lejáratú  beruházási  kölcsönszerződés  cég  általi  megkötéséhez  és  az
önkormányzati kezességvállaláshoz Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény alapján kormányzati hozzájárulás szükséges.

Fentiek alapján a Kölcsönszerződés, illetve a Készfizető kezesi Szerződés megkötésére
csak a kormányengedély megadását követően kerül sor. 

A devizakölcsön forintra történő átváltása miatt, a  MBD-SZEG-7/2012 szerződésszámú,
jelenleg 574.384,50 EUR összegű, 2025.07.03. lejáratú kölcsönszerződéshez kapcsolódó,
2012. szeptember 30. napján aláírt Készfizető Kezesi Megállapodást meg kell szüntetni
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és a forint alapú kölcsön mögé kell majd egy új Készfizető Kezesi Szerződést kiadnia az
Önkormányzatnak. 

Abban az esetben, ha a kormányzati engedély nem kerül megadásra, vagy a társaság úgy
dönt,  hogy  ez  EUR  árfolyam  kedvezőtlen  irányban  változik  és  a  devizahitel  forintra
történő  átváltása  nem  gazdaságos,  az  eredeti  MBD-SZEG-7/2012  szerződésszámú
devizahitel szerződés marad érvényben annak lejáratáig az ahhoz kapcsolódó készfizető
kezességvállalással együtt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a
helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha:

a. a  hitel  visszafizetése  a  kötelezett  pénzügyi  helyzetére  vonatkozó
információk  alapján  és  a  rendelkezésre  álló  fedezetre  tekintettel  –  a
kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás
nélkül – kellően biztosított,

b. az  állami  támogatási  szabályoknak  megfelelő,  támogatástartalmat  nem
vagy  azt  az  állami  támogatási  szabályokkal  összeegyeztethető  módon
tartalmazó kezességvállalási díj kikötésére kerül sor.

A  társaságok  tájékoztatása  alapján  a  hitelek,  illetve  a  kölcsön  visszafizetése  –  az
Önkormányzat többlettámogatása nélkül is – biztosított. 

Javaslom,  hogy  a  Közgyűlés  a  kezességvállalással  biztosított  hitelkeretek,  illetve  a
beruházási kölcsön után egyszeri (illetve az éven túli lejáratú kölcsön esetén évi) 0,25%-
os kezességvállalási díjat határozzon meg. 

Az indikatív ajánlatban foglaltakat, valamint a 2019. évi folyószámlahitel kérelmeket a
Raiffeisen  Bank  Zrt.  döntéshozó  testülete  még  nem hagyta  jóvá,  így  a  megkötendő
szerződéseket a Bank még nem tudta megküldeni.

Fentiekre  tekintettel  javaslom  a  T.  Közgyűlésnek,  hogy  a  hitelszerződések,  a
kölcsönszerződés (kormányzati hozzájárulás megléte esetén), és a hozzájuk kapcsolódó
biztosítéki  szerződések  (Tulajdonosi  kötelezettségvállalás  (Komfortlevél)  /  Készfizető
kezesi  megállapodás) jóváhagyása kerüljön  Pénzügyi  és  Vagyongazdálkodási Bizottsági
hatáskörbe. 

Javaslom továbbá, hogy a készfizető kezességekhez kapcsolódó kezességvállalási díjra
vonatkozó megállapodások jóváhagyása is a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
hatáskörébe  kerüljenek,  tekintettel  arra,  hogy  azok  megkötésére  csak  a  banki
szerződések aláírása után kerülhet sor.

A  hitelfelvételekről  szóló  döntéseket  a  II./a  (1-6.  alszám),  és  a  II./b  sz.  határozati
javaslatok tartalmazzák társaságonként.

A  gazdasági  társaságok  hitel-,  illetve  kölcsönfelvételéről  (kötelezettségvállalásáról),
valamint  a  hozzájuk  kapcsolódó  tulajdonosi  biztosítékok  nyújtásáról  a  Közgyűlés
határoz.
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III./  Szegedi  Környezetgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  -  Kegyeleti  Közszolgáltatási
Szerződés módosítása

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdés  2.  pontja  alapján  az  önkormányzat  által  ellátandó  közfeladatnak  minősül
többek között a köztemetők üzemeltetése és fenntartása.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  (a továbbiakban: Ttv.)
39. § (1) bekezdése kimondja, hogy a köztemető fenntartására és üzemeltetésére az
önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződést köthet.

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  a  város
területén  található  köztemetők  fenntartásáról  és  üzemeltetéséről  a  Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. jogelődjével, a Szegedi Testamentum Temetkezési
Kft.-vel megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.

A Közgyűlés 2018. szeptember 21. napján megalkotta a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 23/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet),
amelyre  tekintettel a  Városüzemeltetési  Iroda  elvégezte  a  kegyeleti  közszolgáltatási
szerződés felülvizsgálatát. 

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a kegyeleti közszolgáltatási szerződést
a Ttv. és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Rendelet változásait figyelembe véve
módosítani szükséges.

A szerződésmódosítás a határozati javaslat mellékletét képezi.

IV./  Szegedi  Vadaspark  Nonprofit  Kft.  -  Indiai  orrszarvú  bemutató  létesítéséhez
tulajdonosi forrás biztosítása

A Szegedi Vadaspark 2019. évben ünnepli a 30. évfordulóját. A jubileumi év alkalmából a
társaság  egy  új  „Indiai  orrszarvú-bemutatót”  szeretne  megvalósítani  és  átadni  a
látogatók részére.

A tervek szerint létesülne egy kb. 250 m²-es ház, mely három indiai orrszarvú tartására
lesz alkalmas, továbbá egy állatgondozói folyosó, illetve két darab külső kifutó.

A kivitelezés becsült értéke várható nettó 100 millió + Áfa. 

A  teljes  beruházást  a  társaság  saját  erőből  nem  tudja  megvalósítani,  ezért  a
beruházáshoz  az  Önkormányzatnak  várhatóan  80  millió  forint  összegű  önkormányzati
forrást szükséges biztosítania. Az összeg folyósítására és módjának meghatározására egy
későbbi tulajdonosi (közgyűlési) döntést követően kerül sor, a beszerzéshez kapcsolódó
közbeszerzési eljáráshoz igazodóan, a társaság jelzése alapján.  A közbeszerzési eljárás
előreláthatólag  2018.  év  végével  indulhat  meg,  a  várható  befejezés,  átadás  2019.
szeptember vége. 
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Fentiekre tekintettel a tőkeemelést érintő alapító okirat módosításáról, illetve a tagi
kölcsönszerződés jóváhagyásáról is a későbbiekben dönt a Közgyűlés.

V./ RITEK Zrt. - felügyelőbizottsági tag nevének pontosítása

A Közgyűlés a 2018. szeptember 21. napján tartott ülésén tudomásul vette a RITEK Zrt.
egyik  felügyelőbizottsági  tagja,  Fojta  Péter  lemondását  és  a  helyére  új
felügyelőbizottsági tagot választott Hekáné Dr. Szondi Etelka Ildikó személyében. 
A társaság jelezte, hogy a Cégbíróság felé nem tudja benyújtani a változást, mivel a
közgyűlési határozatban szereplő új felügyelőbizottsági tag neve nem egyezik a központi
adatnyilvántartással  (a közgyűlési  határozatban a megválasztott személy keresztnevei
felcserélődtek).

Fentiekre tekintettel a 359/2018. (IX.21.) Kgy. sz. határozat 2.) és 3.) pontját, illetve a
határozat mellékletét módosítani szükséges. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a mellékelt határozati
javaslatok alapján a döntést meghozni szíveskedjen.

Szeged, 2018. október 30.

Dr. Szentgyörgyi Pál
gazdasági alpolgármester
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I./a) ponthoz tartozó határozati javaslat

KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 09. napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta Dr.  Szentgyörgyi  Pál  gazdasági  alpolgármester  „Egyes
önkormányzati  tulajdonú gazdasági  társaságokat  érintő  tulajdonosi  döntések”  tárgyú,
5640-51/2018. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szegedi Szabadtéri Játékok
és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft. (rövidített cégnév: Szegedi Szabadtéri Nonprofit
Kft.) és a PS Produkció Kft. (Cg.01-09-867816; székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 118/
C.,  képviseletében:  Dr.  Póka  Balázsné  ügyvezető)  között,  a We will  rock  you című
musical  (szerzők:  Queen,  Ben  Elton)  bemutatása  tárgyában  kötendő  megbízási
szerződéssel  vegyes  felhasználási  szerződést,  és  egyben  felhatalmazza  a  Szegedi
Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Erről a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-
t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.

Dr. Botka László
polgármester

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző
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I.a) ponthoz tartozó határozati javaslat melléklete

A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK NONPROFIT KFT. és a PS PRODUKCIÓ KFT. (Cg.01-09-
867816; székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 118/C., képviseletében: Dr. Póka Balázsné

ügyvezető) között, a We will rock you című musical (szerzők: Queen, Ben Elton)
bemutatása tárgyában kötendő 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL VEGYES FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
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I.b) ponthoz tartozó határozati javaslat

KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 09. napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta Dr.  Szentgyörgyi  Pál  gazdasági  alpolgármester  „Egyes
önkormányzati  tulajdonú gazdasági  társaságokat  érintő  tulajdonosi  döntések”  tárgyú,
5640-51/2018. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./  A  Közgyűlés  jóváhagyja  a  határozat  mellékletét  képező,  a  Szegedi  Szabadtéri
Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit  Kft. (rövidített cégnév: Szegedi Szabadtéri
Nonprofit Kft.) és  a Madách Színház Nonprofit Kft. (Cg.01-09-917954; székhelye: 1073
Budapest,  Erzsébet  krt.  29-33.,  képviseletében:  Szirtes  Tamás  ügyvezető)  között,  a
Szerelmes Shakespeare című színmű (szerzők:  Marc Norman, Tom Stoppard, Lee Hall)
bemutatása tárgyában kötendő megbízási szerződéssel vegyes felhasználási szerződést,
és egyben felhatalmazza a  Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szerződés
aláírására.

2./ A Közgyűlés az 1.) pont szerinti szerződés - jelenleg egyeztetés alatt lévő – 2. sz.
mellékletének jóváhagyására a  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot hatalmazza
fel.

3./ A Közgyűlés utasítja a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy
a 2.) pont szerinti mellékletet terjessze elő a Városüzemeltetési Iroda részére Pénzügyi
és Vagyongazdálkodási bizottsági jóváhagyás érdekében.

Felelős: a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: legkésőbb 2019. április 10. napjáig

Erről a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-
t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.

Dr. Botka László
polgármester

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző
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I.b) ponthoz tartozó határozati javaslat melléklete

A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK NONPROFIT KFT. és a MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT
KFT. (Cg.01-09-917954; székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33., képviseletében:
Szirtes Tamás ügyvezető) között, a Szerelmes Shakespeare című színmű (szerzők: Marc

Norman, Tom Stoppard, Lee Hall) bemutatása tárgyában kötendő 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL VEGYES FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
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II./a ponthoz tartozó határozati javaslat (1.)
KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 09.  napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta Dr.  Szentgyörgyi  Pál  gazdasági  alpolgármester  „Egyes
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések” tárgyú, 5640-
51/2018. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./  A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a  RITEK Zrt. legfeljebb 2019. január 02. napjától 2019.
december  31. napjáig  terjedő  futamidőre  szólóan,  legfeljebb  60.000.000,-Ft  összegű
bankszámlahitel keret felvételére szerződést kössön a Raiffeisen Bank Zrt.-vel. A Közgyűlés
felhatalmazza  a  RITEK  Zrt.  vezérigazgatóját,  hogy  a  hitelszerződést  a  Pénzügyi  és
Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja.

2./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1./ pontban
jóváhagyott  hitelkeret  visszafizetésének  biztosítékaként  a  Raiffeisen  Bank  Zrt.  döntése
alapján  készfizető kezességet vállaljon, és/vagy  Tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló
nyilatkozatot (Komfortlevelet) adjon ki. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Készfizető  Kezesi  Megállapodást  és/vagy  a  Tulajdonosi  kötelezettségvállalásról  szóló
nyilatkozatot a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja. 

3./ A Közgyűlés, amennyiben a Raiffeisen Bank Zrt. az 1.) pontban meghatározott hitelkeret
visszafizetésének  biztosítékaként  készfizető  kezességet  kér,  úgy  a  kezességvállalással
biztosított hitelkeret után egyszeri 0,25%-os kezességvállalási díjat határoz meg.

4./ A Közgyűlés Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, valamint a
RITEK  Zrt.  vezérigazgatóját,  hogy  a  kezességvállalási  díj  megfizetésére  vonatkozó
megállapodást készítsék elő, és azt terjesszék a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
elé jóváhagyásra.

Határidő: a Bankszámlahitel-szerződés és a Készfizető Kezesi Szerződés megkötését
követően haladéktalanul

5./  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  társaság  vezérigazgatóját,  hogy  a
Kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
jóváhagyását követően aláírják. 

Erről a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát és a RITEK Zrt.-t
jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.

Dr. Botka László
polgármester

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző
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II./a ponthoz tartozó határozati javaslat (2.)
KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 09.  napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta Dr.  Szentgyörgyi  Pál  gazdasági  alpolgármester  „Egyes
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések” tárgyú, 5640-
51/2018. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./  A  Közgyűlés  jóváhagyja, hogy  a  Szegedi  Távfűtő  Kft. legfeljebb  2019.  január  02.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő futamidőre szólóan, legfeljebb 400.000.000,-Ft
összegű bankszámlahitel keret felvételére szerződést kössön a Raiffeisen  Bank Zrt.-vel.  A
Közgyűlés  felhatalmazza  a  Szegedi  Távfűtő  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a
hitelszerződést a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja.

2./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1./ pontban
jóváhagyott hitelkeret visszafizetésének biztosítékaként a Bank döntése alapján  készfizető
kezességet  vállaljon,  és/vagy  Tulajdonosi  kötelezettségvállalásról  szóló  nyilatkozatot
(Komfortlevelet)  adjon ki.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Készfizető
Kezesi  Megállapodást és/vagy a  Tulajdonosi  kötelezettségvállalásról  szóló nyilatkozatot a
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja. 

3./  A  Közgyűlés,  amennyiben  a  Bank  az  1.)  pontban  meghatározott  hitelkeret
visszafizetésének  biztosítékaként  készfizető  kezességet  kér,  úgy  a  kezességvállalással
biztosított hitelkeret után egyszeri 0,25%-os kezességvállalási díjat határoz meg.

4./ A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, valamint
a Szegedi Távfűtő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a kezességvállalási  díj  megfizetésére
vonatkozó megállapodást készítsék elő, és azt terjesszék a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottság elé jóváhagyásra.

Határidő: a Bankszámlahitel-szerződés és a Készfizető Kezesi Szerződés megkötését
követően haladéktalanul

5./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a
Kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
jóváhagyását követően aláírják. 

Erről a  Jegyzői  Irodát,  a  Városüzemeltetési  Irodát,  a  Közgazdasági  Irodát  és  a  Szegedi
Távfűtő Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.

Dr. Botka László
polgármester

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző
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II./a ponthoz tartozó határozati javaslat (3.)
KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018.  november  09.  napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester „Egyes önkormányzati
tulajdonú gazdasági  társaságokat érintő tulajdonosi  döntések”  tárgyú, 5640-51/2018. ikt.  sz.
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./  A  Közgyűlés  jóváhagyja, hogy  a  Szegedi  Közlekedési  Kft. legfeljebb  2019.  január  02.
napjától  2019. december 31.  napjáig terjedő futamidőre szólóan,  legfeljebb 420.000.000,-Ft
összegű  bankszámlahitel  keret  felvételére  szerződést  kössön  a  Raiffeisen  Bank  Zrt.-vel.  A
Közgyűlés  felhatalmazza  a  Szegedi  Közlekedési  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a
hitelszerződést a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja.

2./  A  Közgyűlés  jóváhagyja,  hogy Szeged Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  az 1./  pontban
jóváhagyott  hitelkeret  visszafizetésének  biztosítékaként  a  Bank  döntése  alapján  készfizető
kezességet  vállaljon,  és/vagy  Tulajdonosi  kötelezettségvállalásról  szóló  nyilatkozatot
(Komfortlevelet) adjon ki. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Készfizető Kezesi
Megállapodást és/vagy a  Tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja. 

3./ A Közgyűlés  hozzájárul,  hogy az 1.)  pontban jóváhagyott  hitel  biztosítékaként a Szegedi
Közlekedési Kft. 4013 hrsz.-ú ingatlanjára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.

4./ A Közgyűlés, amennyiben a Bank az 1.) pontban meghatározott hitelkeret visszafizetésének
biztosítékaként készfizető kezességet kér, úgy a kezességvállalással biztosított hitelkeret után
egyszeri 0,25%-os kezességvállalási díjat határoz meg.

5./ A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, valamint a
Szegedi  Közlekedési  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a  kezességvállalási  díj  megfizetésére
vonatkozó  megállapodást  készítsék  elő,  és  azt  terjesszék  a  Pénzügyi  és  Vagyongazdálkodási
Bizottság elé jóváhagyásra.

Határidő:  a  Bankszámlahitel-szerződés  és  a  Készfizető  Kezesi  Szerződés  megkötését
követően haladéktalanul

6./  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  társaság  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a
Kezességvállalási  díjra  vonatkozó  megállapodást  a  Pénzügyi  és  Vagyongazdálkodási  Bizottság
jóváhagyását követően aláírják. 

Erről a  Jegyzői  Irodát,  a  Városüzemeltetési  Irodát,  a  Közgazdasági  Irodát  és  a  Szegedi
Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.

Dr. Botka László
polgármester

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző
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II./a ponthoz tartozó határozati javaslat (4.)
KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 09.  napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta Dr.  Szentgyörgyi  Pál  gazdasági  alpolgármester  „Egyes
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések” tárgyú, 5640-
51/2018. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./  A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a  Szegedi Sport és Fürdők Kft. legfeljebb 2019. január
02.  napjától  2019.  december  31.  napjáig  terjedő  futamidőre  szólóan,  legfeljebb
62.000.000,-Ft  összegű  bankszámlahitel  keret  felvételére  szerződést  kössön  a  Raiffeisen
Bank  Zrt.-vel.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Szegedi  Sport  és  Fürdők  Kft.  ügyvezető
igazgatóját, hogy a hitelszerződést a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását
követően aláírja.

2./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1./ pontban
jóváhagyott hitelkeret visszafizetésének biztosítékaként a Bank döntése alapján  készfizető
kezességet  vállaljon,  és/vagy  Tulajdonosi  kötelezettségvállalásról  szóló  nyilatkozatot
(Komfortlevelet)  adjon ki.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Készfizető
Kezesi  Megállapodást és/vagy a  Tulajdonosi  kötelezettségvállalásról  szóló nyilatkozatot a
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja.

3./ A Közgyűlés, amennyiben a Bank az 1.) pontban meghatározott hitel visszafizetésének
biztosítékaként készfizető kezességet kér, úgy a kezességvállalással  biztosított  hitelkeret
után egyszeri 0,25%-os kezességvállalási díjat határoz meg.

4./ A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, valamint
a  Szegedi  Sport  és  Fürdők  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a  kezességvállalási  díj
megfizetésére  vonatkozó  megállapodást  készítsék  elő,  és  azt  terjesszék  a  Pénzügyi  és
Vagyongazdálkodási Bizottság elé jóváhagyásra.

Határidő: a Bankszámlahitel-szerződés és a Készfizető Kezesi Szerződés megkötését
követően haladéktalanul

5./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a
Kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
jóváhagyását követően aláírják. 

Erről a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát és a Szegedi Sport
és Fürdők Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.

Dr. Botka László
polgármester

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző
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II./a ponthoz tartozó határozati javaslat (5.)
KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018.  november  09.  napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester „Egyes önkormányzati
tulajdonú gazdasági  társaságokat érintő tulajdonosi  döntések”  tárgyú, 5640-51/2018. ikt.  sz.
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./  A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a  Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. legfeljebb
2019. január 02. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő futamidőre szólóan,  legfeljebb
85.000.000,-Ft összegű bankszámlahitel keret felvételére szerződést kössön a Raiffeisen Bank
Zrt.-vel.  A Közgyűlés felhatalmazza a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját,  hogy  a hitelszerződést  a  Pénzügyi  és  Vagyongazdálkodási  Bizottság jóváhagyását
követően aláírja.

2./  A  Közgyűlés  jóváhagyja,  hogy Szeged Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  az 1./  pontban
jóváhagyott  hitelkeret  visszafizetésének  biztosítékaként  a  Bank  döntése  alapján  készfizető
kezességet  vállaljon,  és/vagy  Tulajdonosi  kötelezettségvállalásról  szóló  nyilatkozatot
(Komfortlevelet) adjon ki. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Készfizető Kezesi
Megállapodást és/vagy a  Tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja. 

3./  A  Közgyűlés,  amennyiben  a  Bank  az  1.)  pontban  meghatározott  hitel  visszafizetésének
biztosítékaként készfizető kezességet kér, úgy a kezességvállalással biztosított hitelkeret után
egyszeri 0,25%-os kezességvállalási díjat határoz meg.

4./ A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, valamint a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a kezességvállalási díj
megfizetésére  vonatkozó  megállapodást  készítsék  elő,  és  azt  terjesszék  a  Pénzügyi  és
Vagyongazdálkodási Bizottság elé jóváhagyásra.

Határidő:  a  Bankszámlahitel-szerződés  és  a  Készfizető  Kezesi  Szerződés  megkötését
követően haladéktalanul

5./  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  társaság  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a
Kezességvállalási  díjra  vonatkozó  megállapodást  a  Pénzügyi  és  Vagyongazdálkodási  Bizottság
jóváhagyását követően aláírják. 

6./ A Közgyűlés  felkéri a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a CIB Bank Zrt.-nél lévő 35.000.000,-Ft összegű folyószámla hitel keret megszüntetéséről az
1.) pont szerinti szerződés megkötésével egyidejűleg intézkedjen.

Erről a  Jegyzői  Irodát,  a  Városüzemeltetési  Irodát,  a  Közgazdasági  Irodát  és  a  Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.
Dr. Botka László

polgármester
Dr. Mózes Ervin

címzetes főjegyző
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II./a ponthoz tartozó határozati javaslat (6.)
KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018.  november  09.  napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester „Egyes önkormányzati
tulajdonú gazdasági  társaságokat érintő tulajdonosi  döntések”  tárgyú, 5640-51/2018. ikt.  sz.
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Közgyűlés, mint a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben többségi tulajdonosi
jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának legfőbb szerve egyetért azzal,
hogy  a  társaság  legfeljebb  2019.  január  02.  napjától  2019.  december  31.  napjáig terjedő
futamidőre  szólóan, legfeljebb  350.000.000,-Ft  összegű  bankszámlahitel  keret  felvételére
szerződést kössön a Raiffeisen Bank Zrt.-vel. 

2./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa, az 1.) pontban részletezett hitelhez
kapcsolódóan,  a  hitel  visszafizetésének  biztosítékaként  a  Bank  döntése  alapján  készfizető
kezességet  vállaljon,  és/vagy  a  bankszámlahitel  keret vonatkozásában  a  Szegedi
Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft. adóstársává  váljon  és/vagy  a  hitel  visszafizetésének
biztosítékaként  Tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot (Komfortlevelet)  adjon
ki.

3./  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  1.)  és  2.)  pontokhoz  kapcsolódó
szerződéseket  (Hitelszerződés,  Tulajdonosi  kötelezettségvállalásról  szóló  nyilatkozat  és/vagy
Készfizető  Kezesi  Megállapodás),  Szeged  Megyei  Jogú  Város Közgyűlésének  Pénzügyi  és
Vagyongazdálkodási Bizottsága, illetve a társaság taggyűlésének jóváhagyását követően aláírja. 

4./  A  Közgyűlés,  amennyiben  a  Bank  az  1./  pontban  meghatározott  hitel  biztosítékaként
készfizető kezességet is kér, úgy a kezességvállalással biztosított hitelkeret után egyszeri 0,25%-
os  kezességvállalási  díjat  határoz  meg.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a
Kezességvállalási  díjra  vonatkozó  megállapodást  Szeged  Megyei  Jogú  Város Közgyűlésének
Pénzügyi  és  Vagyongazdálkodási  Bizottsága,  illetve  a  társaság  taggyűlésének  jóváhagyását
követően aláírja.

5./  A Közgyűlés  felkéri  az  Önkormányzat  képviseletében  eljáró  személyt,  hogy  a  Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlésén/taggyűlés tartása nélküli írásbeli szavazásán az
Önkormányzat tulajdonosi jogait jelen határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje azzal,
hogy a Ptk. 3:19.§ (2) bekezdés b.) pontja értelmében a többségi tulajdonos Önkormányzat nem
szavazhat azon határozat meghozatalakor, amely alapján a társaságnak szerződést kell kötnie
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

Erről a  Jegyzői  Irodát,  a  Városüzemeltetési  Irodát,  a  Közgazdasági  Irodát  és  a  Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.

Dr. Botka László
polgármester

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző
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II./b) határozati javaslat

KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 09. napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta Dr.  Szentgyörgyi  Pál  gazdasági  alpolgármester  „Egyes
önkormányzati  tulajdonú gazdasági  társaságokat  érintő  tulajdonosi  döntések”  tárgyú,
5640-51/2018. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft. a Raiffeisen Bank Zrt.-
nél  jelenleg  fennálló  574.384,50  EUR  összegű,  2025.07.03.  lejáratú  devizakölcsönét
(szerződésszám:  MBD-SZEG-7/2012)  forintkölcsönre  váltsa  ki  a  Raiffeisen  Bank  Zrt.
indikatív ajánlatában szereplő alábbi kondíciós feltételekkel:

 Kölcsön összege: maximum 200.000.000,-HUF, de legfeljebb az 574.384,50 EUR
összeg kiváltására szükséges HUF forint

 Futamidő: 2025. július 03-ig
 Kölcsön lejárata: 2025. július 03.
 Rendelkezésre tartási időszak: a kölcsönszerződés aláírásától (leghamarabb 2019.

január 2.) 2019. június 28-ig tart.
 Rendelkezésre tartási jutalék: 0,25% p.a, mely a kölcsön igénybe nem vett részére

vonatkozik
 Referencia kamat: 3 havi BUBOR
 Kamatfelár: 3,49%
 Tőketörlesztés:  negyedévente,  mely  megegyezik  a  devizahitel  jelenlegi

tőketörlesztésével
 Biztosíték: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezesség vállalása

2./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1./ pontban
jóváhagyott kölcsön visszafizetésének biztosítékaként készfizető kezességet vállaljon.

3./   A Közgyűlés felhatalmazza a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy  az  1.)  pont  szerinti  kölcsönszerződés  megkötéséhez a  Magyarország  gazdasági
stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény  alapján  –  a  Közgazdasági  Iroda  és  a
Városüzemeltetési  Iroda  közreműködésével  -  hozzájárulási  kérelmet  nyújtson  be
Magyarország  Kormányához.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  a  Címzetes
Főjegyzőt és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t a benyújtandó dokumentumokat aláírására.

Határidő: jelen határozat meghozatalát követően haladéktalanul
Felelős: a dokumentumok elkészítéséért Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető
igazgatója,  a  Közgazdasági  Iroda vezetője,  valamint a Városüzemeltetési  Iroda
vezetője
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4./  A  Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert  és  a  Címzetes  Főjegyzőt,  hogy  a  Magyarország
gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény  alapján  a  2.)  pont  szerinti
kezességvállaláshoz  szükséges  kormányzati  engedélyeztetési  eljárást  indítsák  el.  A
Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Címzetes  Főjegyzőt  az  eljáráshoz
szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: jelen határozat meghozatalát követően haladéktalanul
Felelős: a dokumentumok elkészítéséért Közgazdasági Iroda vezetője, valamint a
Városüzemeltetési Iroda vezetője

5./ A Közgyűlés felhatalmazza a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy  a  kölcsönszerződést  –  a  kormányzati  engedély  birtokában  –  a  Pénzügyi  és
Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja.

Határidő a Kölcsönszerződés Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elé történő
benyújtása  vonatkozásában:  a  kormányzati  engedély  megérkezését  követően
haladéktalanul
Felelős:  a  Szegedi  Sport  és  Fürdők  Kft.  ügyvezető  igazgatója,  valamint  a
Városüzemeltetési Iroda vezetője

6./  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  Készfizető  Kezességvállalási
Szerződést  –  a  kormányzati  engedély  birtokában –  a  Pénzügyi  és  Vagyongazdálkodási
Bizottság jóváhagyását követően aláírja.

Határidő a Készfizető Kezességvállalási Szerződés Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottság elé  történő  benyújtása  vonatkozásában:  a  kormányzati  engedély
megérkezését követően haladéktalanul
Felelős: a Közgazdasági Iroda vezetője és a Városüzemeltetési Iroda vezetője

7./ A Közgyűlés  jóváhagyja,  a  Szegedi  Sport  és  Fürdők Kft.  Raiffeisen Bank Zrt.-nél
jelenleg  fennálló  574.384,50  EUR  összegű,  2025.07.03.  lejáratú  devizakölcsönének
(szerződésszám:  MBD-SZEG-7/2012) forintra  történő  átváltása  miatt,  az MBD-SZEG-
7/2012 szerződésszámú kölcsönszerződéshez kapcsolódó, 2012. szeptember 30. napján
aláírt Készfizető Kezesi Megállapodás – az 5.) és 6.) pont szerinti szerződések aláírásával
egyidőben - megszüntetésre kerüljön. 

8./  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  7.)  pont  szerinti  Készfizető
Kezesi  Szerződés  megszüntetésére  vonatkozó  megállapodást  a  Pénzügyi  és
Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírja. 

Határidő a megszüntető szerződés  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elé
történő  benyújtása  vonatkozásában:  a  kormányzati  engedély  megérkezését
követően haladéktalanul
Felelős: a Közgazdasági Iroda vezetője és a Városüzemeltetési Iroda vezetője

9./ A Közgyűlés az 1.) pont szerinti kölcsönhöz vállalt készfizető kezességvállalás után
0,25%/év kezességvállalási díjat határoz meg.
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10./  A  Közgyűlés  a  Polgármester  útján  felkéri  a  Közgazdasági  Iroda  vezetőjét,  a
Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, valamint a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető
igazgatóját,  hogy  a  Kölcsönszerződés  és  a  Készfizető  Kezességvállalási  Szerződés
aláírását  követően  a  Kezességvállalási  díj  megfizetésére  vonatkozó  megállapodást
készítsék  elő,  és  azt  terjesszék  a  Pénzügyi  és  Vagyongazdálkodási  Bizottság  elé
jóváhagyásra. 

Határidő:  az 1.) pont szerinti hitelhez kapcsolódó Kölcsönszerződés és Készfizető
Kezességvállalási Szerződés aláírását követően haladéktalanul

11./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a társaság ügyvezető igazgatóját,
hogy  a  Kezességvállalási  díjra  vonatkozó  megállapodást  a  Pénzügyi  és
Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyását követően aláírják. 

12./ A közgyűlés tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a kormányzati engedély
nem kerül  megadásra,  vagy a  társaság úgy dönt,  hogy ez  EUR árfolyam  kedvezőtlen
irányban változik és a devizahitel forintra történő átváltása nem gazdaságos, az eredeti
MBD-SZEG-7/2012  szerződésszámú  devizahitel  szerződés  marad  érvényben  annak
lejáratáig az ahhoz kapcsolódó készfizető kezességvállalással együtt.

Erről a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát és a Szegedi
Sport és Fürdők Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.

Dr. Botka László
polgármester

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző
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III./ ponthoz tartozó határozati javaslat

KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 09. napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta Dr.  Szentgyörgyi  Pál  gazdasági  alpolgármester  „Egyes
önkormányzati  tulajdonú gazdasági  társaságokat  érintő  tulajdonosi  döntések”  tárgyú,
5640-51/2018. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat és
a  Szegedi  Környezetgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  között  kötendő  Kegyeleti
Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. módosítását, és egyben felhatalmazza a Polgármestert,
valamint a társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására. 

Erről a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát és a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.

Dr. Botka László
polgármester

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző
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III. ponthoz tartozó határozati javaslat melléklete
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10., 
adószáma: 15735629-2-06, 
képviseli: dr. Botka László polgármester, mint Megbízó, 

másrészről a 
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1., 
adószáma: 18455058-2-06, 
cégjegyzékszáma: 0609011647, 
képviseli: Makrai László ügyvezető igazgató, mint Megbízott
(a  továbbiakban  együtt:  Felek)  között  az  alulírott  helyen  és  napon  a  következő
feltételekkel: 

A  Megbízó és  a  Megbízott  jogelődje  (Szegedi  Testamentum Temetkezési  Kft.)  között
2011. január 24. napján létrejött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban:
szerződés) a Felek az alábbiak szerint módosítják:

1./ A szerződés  „1. A szerződés tárgya” pont 1.1./ alpontjának helyébe a következő
rendelkezés lép:

„1.1./ Megbízó megbízza Megbízottat Szeged Megyei Jogú Város közigazga-
tási területén lévő

2. Belvárosi temető (6728 Szeged, Bajai út 5. - hrsz.: 26083, 26049),
3. Kiskundorozsmai  temető  (6791 Szeged,  Nyugati  sor  7.  -  hrsz.:  662,

663, 0401),
4. Tápéi temető (6753 Szeged, Tápé széle 5. - hrsz.: 02055),
5. Gyálaréti temető (6757 Szeged, Lúdvári út 18. - hrsz.: 05/1),
6. Lezárt  Gyálaréti  temető  (6757  Szeged,  Zátony  u.  -  hrsz.:226),

valamint
7. Lezárt Rabtemető (6728 Szeged, Bajai út - hrsz.: 02036)

köztemetők üzemeltetésével a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.
25.) önkormányzati rendelete alapján.”

2./ A szerződés „2. Megbízott temető üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségei” pont
2.3. alpont 7. francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„- az 1.1./ pontban felsorolt köztemetőkben – a lezárt Rabtemető kivételével
– az elhunytak neveit és temetési helyeinek pontos meghatározását 2012.
január 1. napjától a központban számítógépen tartja nyilván, amely adatok
elérhetőségét a honlapon biztosítja.”
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3./ A szerződés „2. Megbízott temető üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségei” pont
2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.9.  A  köztemetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  önkormányzati
rendeletben meghatározott díjtételek alapján gondoskodik a temetési helyek
értékesítéséről,  valamint  az  üzemeltető  által  biztosított  szolgáltatások
ellátásáról.”

4./ A szerződés „2. Megbízott temető üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségei” pont
2.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.11.  A  temetkezési  szolgáltatást  engedélyező  hatóság  részére  az
ellenőrzést és a nyilvántartásba betekintést lehetővé teszi.”

5./  A  szerződés  „3.  A  Megbízott  bevételekkel  és  kiadásokkal  kapcsolatos
kötelezettségei” pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A Megbízott bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségei:

3.1. A közszolgáltatással összefüggő bevételek:

a) a temetési hely megváltási és újraváltási díj,
b) a temetkezési szolgáltatók által a köztemetői létesítmények, valamint

a  Megbízott  által  biztosított  szolgáltatások  igénybevételéért
fizetendő díj,

c) a  köztemetőkben  –  temetkezési  szolgáltatók  kivételével  –
vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási
hozzájárulás díja,

d) a köztemetőkbe történő behajtásért fizetendő díj, és
e) a Megbízó által a Megbízott feladatainak ellátására a költségvetési

rendeletben biztosítható működési támogatás.

3.2.  A  köztemetőkben  alkalmazandó  díjtételek  a  köztemetőkről  és  a
temetkezés  rendjéről  szóló  önkormányzati  rendeletben  kerülnek
megállapításra.

3.3.  A  Megbízott  feladatai  ellátásához  szükséges  kiadásokat  közvetlenül
viseli. Az állagmegóvást, karbantartást és üzemeltetési kötelezettségeket a
leggazdaságosabb rend szerint teljesíti.

3.4.  A  Megbízott  köteles  a  kegyeleti  közszolgáltatást  más  gazdasági
tevékenységtől,  így  különösen  a  temetkezési  szolgáltatástól  számvitelileg
elkülöníteni,  és  a  jelen  szerződés  alapján  keletkezett  bevételeket  és
kiadásokat elkülönítetten nyilvántartani.

3.5.  A  Megbízott  köteles  olyan  nyilvántartást  kialakítani,  amelyből
egyértelműen megállapítható a közszolgáltatási tevékenysége ellátásából és
az  egyéb  tevékenységéből  származó  bevétele,  valamint  a  feladatok
ellátásával  kapcsolatos  kiadásainak,  költségeinek  és  ráfordításainak
összegszerűsége.”
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6./  A  szerződés  „4.  Megbízott  egyéb  kötelezettségei”  pont  4.1.  alpontja  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„4.1.  Az  üzemeltetéssel  kapcsolatos,  a  köztemetők  és  a  temetkezés
rendjéről  szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kötelezettségek
szerződésben  történő  érvényesítése  egyéb  temetkezési  szolgáltatókkal
szemben.” 

7./ A szerződés „4. Megbízott egyéb kötelezettségei” pont a következő 4.10. alponttal
egészül ki:

„4.10. A Megbízott köteles a temetkezési szolgáltatást végző személyekkel
kapcsolatos,  a  temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló  kormányrendeletben
meghatározott  követelményeknek  a  szerződés  időtartama  alatt
folyamatosan megfelelni.”

8./ A szerződés „5. Megbízó kötelezettségei” pont 5.1. alpont utolsó francia bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„- a temetőkről és temetkezésről szóló törvény és végrehajtására kiadott
rendeletek  alapján  meghatározott  önkormányzati  feladatok  elvégzése,  a
jelen szerződésben átadott feladatok kivételével.”

9./ A szerződés  „5. Megbízó kötelezettségei” pont 5.3. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„5.3.  A  köztemetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  önkormányzati
rendeletben megállapítja a köztemetőkben alkalmazandó díjtételeket.”

10./ A szerződés „5. Megbízó kötelezettségei” pont 5.5. pontja hatályát veszti.

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.

Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

A  Felek  a  jelen  szerződésmódosítást,  mint  akaratukkal  mindenben megegyezőt  saját
kezűleg  írják  alá  és  aláírásukkal  a  szerződés  példányok  átvételét  nyugtázzák.  A
szerződés 4 példányban készül, amelyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.

Szeged, 2018. ………………...

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft.

képviseletében: Makrai László
ügyvezető igazgató

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében: Dr. Botka László

polgármester
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IV./ ponthoz tartozó határozati javaslat

KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 09. napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta Dr.  Szentgyörgyi  Pál  gazdasági  alpolgármester  „Egyes
önkormányzati  tulajdonú gazdasági  társaságokat  érintő  tulajdonosi  döntések”  tárgyú,
5640-51/2018. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Indiai orrszarvú-
bemutató létesítésével kapcsolatban legfeljebb nettó 100.000.000,-Ft+Áfa összeghatárig
közbeszerzési eljárást folytasson le. 

2./ A Közgyűlés az 1.) pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására – a
teljes  közbeszerzési  dokumentáció  tervezetének  Pénzügyi  és  Vagyongazdálkodási
Bizottság általi jóváhagyását követően, – felhatalmazza a Szegedi Vadaspark Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatóját.

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy  a  közbeszerzési  eljárás  nyertes  ajánlattevőjével  a  2.)  pont  szerint  jóváhagyott
közbeszerzési  dokumentáció  részét  képező  kivitelezési  szerződést  legfeljebb  nettó
100.000.000,-Ft+Áfa összegben megkösse. 

4./  A Közgyűlés  jóváhagyja,  hogy Szeged Megyei  Jogú Város Önkormányzata, mint  a
Szegedi  Vadaspark  Nonprofit  Kft.  100%-os  tulajdonosa,  a  társaság  részére  –  Indiai
orrszarvú-bemutató  létesítéséhez –  szükség  szerint  legfeljebb  80.000.000,-Ft  összegű
forrást biztosítson. Az összeg folyósítására és módjának meghatározására egy későbbi
tulajdonosi  (közgyűlési)  döntést  követően  kerül  sor,  a  beszerzéshez  kapcsolódó
közbeszerzési eljáráshoz igazodóan, a társaság jelzése alapján. 

5./ A Közgyűlés Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, és a
Közgazdasági  Iroda  vezetőjét,  hogy  a  4.)  pontban  meghatározott  összeget  az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

Határidő: Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezése során
Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője és a Közgazdasági Iroda vezetője

Erről a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát és a Szegedi
Vadaspark Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.
Dr. Botka László

polgármester
Dr. Mózes Ervin

címzetes főjegyző
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V./ ponthoz tartozó határozati javaslat

KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 09. napján tartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből

……………./2018. (XI.09.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta Dr.  Szentgyörgyi  Pál  gazdasági
alpolgármester  „Egyes  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságokat  érintő
tulajdonosi döntések” tárgyú, 01/5640-51/2018. ikt. számú előterjesztését és az alábbi
határozatot hozta:

A Közgyűlés a 359/2018. (IX.21.) Kgy. sz. határozat 2./ és 3./ pontját az alábbiak szerint
módosítja:

„2./ A Közgyűlés a RITEK Zrt. új felügyelőbizottsági tagjának 2018. október 01.
napjától  2019.  december  31.  napjáig  Hekáné  Dr.  Szondi  Etelka  Ildikót  (an.:
Lengyel Etelka; lakcíme: 6726 Szeged, Szövetség u. 35.) választja meg 33.000,-Ft/
hó díjazással.

3./  A Közgyűlés  jóváhagyja  a RITEK  Zrt. jelen  határozat mellékletét képező
alapszabály módosítását, egyben felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az
alapszabály módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályt aláírja.”

Erről a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a RITEK Zrt.-t és Hekáné Dr. Szondi
Etelka Ildikót jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

k.m.f.

Dr. Botka László
polgármester

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző
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V./ponthoz tartozó határozati javaslat melléklete

Alapszabály módosítás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr.
Botka László polgármester), mint alapító a RITEK Zrt. alapszabályát a Szeged Megyei
Jogú Város Közgyűlése által hozott ……….../2018. (XI.09.) Kgy. sz. határozat alapján az
alábbiak szerint módosítja:

1./ Az alapszabály VII. fejezetének  (Felügyelőbizottság) 1.) pontja az alábbiak szerint
módosul:

„1.) A társaságnál az alapító által kijelölt három tagú felügyelőbizottság
működik, melynek tagjai:

1. Sebestyén  József Zoltán  (an.:  Túrú  Anna;  lakcíme: 6725  Szeged,
Földmíves u. 30/B.)  2014. november 22. napjától 2019. december 31.
napjáig terjedő határozott időre;
2. Hekáné Dr. Szondi Etelka Ildikó (an.: Lengyel Etelka; lakcíme: 6726
Szeged, Szövetség u. 35.) 2018. október 01. napjától 2019. december
31. napjáig tartó határozott időre;
3.  Rózsavölgyi  József (an.:  Nagyiván  Erzsébet;  lakcíme:  6771  Szeged,
Mályva u. 8.) 2014. november 22. napjától 2019. december 31. napjáig
terjedő határozott időre.”

2./ Az alapszabály VII. fejezetének (Felügyelőbizottság) 3.) pontja a következők szerint
módosul:

„3.) A felügyelőbizottság az elnöke útján évente kétszer - a társaság éves
és  féléves  beszámolójának  megküldésével  egyidejűleg  -  köteles az
alapítónak írásban beszámolni  a  felügyelőbizottság  tevékenységéről,  a
tárgyidőszaki  üléseiről,  az  üléseken  hozott  határozatairól,  valamint  a
társaság működését érintő ellenőrzéseiről.”

Az alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

Szeged, 2018. november 09.

      ........................................................
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében:
Dr. Botka László polgármester

Ellenjegyezte:
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