
4/2021.  (VIII. 5.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2021. augusztus 5-i rendkívüli nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 1./ Döntés az Önkormányzat Víziközmű vagyonáról.  

 

 2./ Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. .  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Zsótér Károly Sándor sk. 

polgármester 

     Dr. Végh Ibolya sk. 

    jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

adm. 

  



5/2021.  (VIII. 5.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Döntés az Önkormányzat Víziközmű vagyonáról.  

 

H A T Á R O Z A T :  

 

1. MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló 

ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs 

Programban részt kíván venni. 

2. MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az 

előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett ALFÖLDVÍZ Zrt. átvilágítását, 

valamint ezzel együtt a társaság részvényeseinek tulajdonában álló víziközmű vagyon és 

működtető eszközök átvilágítását és integrációs javaslat (szerződés-tervezet) kidolgozását 

célzó együttműködési megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek 

megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt 

cél megvalósítása érdekében az ALFÖLDVÍZ Zrt. soron következő Közgyűlésén  

Felkéri a Polgármestert:   

a.) kezdeményezze az Együttműködési megállapodás III. Projekt Irányító Bizottság című 

fejezete 5. pontjának olyan irányú módosítását, hogy az  Integrációs Program legfelső 

döntés előkészítő szervébe, a  Projekt Irányító Bizottságba az állami minősített 

többségi szerepvállalással szemben az Önkormányzati részvényesek az Alföldvíz Zrt-

ben lévő részesedésük arányában delegálhassanak tagot. 

b.) Szavazatával hatalmazza fel a Társaság vezérigazgatóját az Együttműködési 

Megállapodás aláírására a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel. 

3. MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 

egyetért azzal, hogy a polgármester a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása 

érdekében harmadik személy részére írásbeli felhatalmazást adjon arra, hogy a PIB-ban 

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA képviseletét ellássa. 

4. MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az 

Integrációs Program keretében elvégzendő átvilágításhoz és az Integrációs Javaslat, valamint 

az annak alapján készülő tranzakciós szerződések előkészítéséhez szükséges, az 

Önkormányzat által kezelt adatokat – erre irányuló megkeresésére – az ALFÖLDVÍZ Zrt. 

rendelkezésére bocsátja, és felhatalmazza az ALFÖLDVÍZ Zrt.-t ezen adatok megismerésére, 

kezelésére és az átvilágítást végző, valamint az Integrációs Javaslatot, illetve tranzakciós 

szerződéseket előkészítő személyek részére történő átadására. 

5. MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete a 2. pont szerinti 

együttműködési megállapodás tervezet alapján kinyilvánítja, hogy Mindszent közvéleményét 

kizárólag a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel előzetesen egyeztetett módon tájékoztatja a jelen 

határozat tárgyát képező jogügyletekről.   

 



Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Felelős: Zsótér Károly polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda  

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- ALFÖLDVÍZ ZRT. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Zsótér Károly Sándor sk.  

polgármester 

Dr. Végh Ibolya sk.  

jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül:  

 

 

adm. 

 

 

 

 

 

 


