
„A Képviselő-testület - név szerinti szavazással - 14 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

54/2011. (III.18.) K.t. számú   h a t á r o z a t : 
 

I.  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 250/2009. (V.21.) K.t. 
számú határozatának 1.), 2.) és 7.) pontjait módosítja és az alábbi egységes 
szerkezetben fogadja el: 

 
II.  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1.) jóváhagyja a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesz-

tési Hitelprogram 4.2.6. Egyéb sportcélú beruházások hitelcél keretében meg-
valósított beruházást az alábbi paraméterekkel: 

  a. a beruházás megnevezése: műfüves labdarúgópálya-építés, 
  b. a megépülő pálya típusa: futsal, 
  c. helyszínei: 

1. Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató In-
tézménye – Eötvös József Tagintézmény (Orosháza, Eötvös tér 
2.) hrsz: 177/6., 

2. Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola (Orosháza, 
Táncsics u. 2.) hrsz:3626/1 

  Kiadások összesen:   84.725.908 Ft 
  ebből - saját forrás  24.725.908 Ft 
   - idegen forrás  60.000.000 Ft 
 
2.) dönt, hogy a beruházás megvalósításához szükséges idegen forrást az MFB 

Zrt-től a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hi-
telprogram keretében felvett hitel képezi, amely esetében a hitel összege 
60.000.000 Ft, futamideje 10 év, benne 2,5 év türelmi idővel, 

 
3.) dönt, hogy a hitel biztosítékául az Orosháza, Dózsa Gy. u. 2. szám alatt sze-

replő, 2941/4/A/1 helyrajzi számú önállóan forgalomképes, nem önkormányza-
ti törzsvagyont képező, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanját ajánlja 
fel, 

 
4.) kötelezettséget vállal arra, hogy a felveendő hitel törlesztő-részleteit az Ön-

kormányzat fizetni fogja, a fennálló kötelezettségét, az esedékes törlesztést 
minden évben betervezi az éves költségvetésébe, 

  
5.) dönt, hogy a megépülő pályákat Orosháza Város Általános Iskolája és Peda-

gógiai Szolgáltató Intézménye, valamint a Táncsics Mihály Gimnázium és 
Szakközépiskola fogja üzemeltetni, 

 
6.) kijelenti, hogy a beruházás után az általános forgalmi adó összegét az Ön-

kormányzat nem igényli vissza, 
 
7.) felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírása a „Sikeres Magyaror-

szágért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramból megvalósuló 
műfüves labdarúgópályák finanszírozásához. 
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Felelős: Dr. Dancsó József polgármester a hitelfelvételhez szükséges dokumen-
tumok aláírásáért, 
Miszlai József irodavezető a hitelfelvétellel kapcsolatos szakfeladatok 
ellátásáért, 
Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta irodavezető a hitelfelvétellel kapcso-
latos szerződés előkészítéséért 

Határidő: azonnal 
 
 

                 K.m.f.  
 
 
 Dr. Dancsó József sk.  Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. 
 polgármester címzetes főjegyző” 


