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Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2021. december 3-án megtartott 10., rendkívüli 

nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

Jelen vannak:    Zsótér Károly polgármester, Jancsovics Attila, Korom Éva Andrea, Mihály 

Ferenc, dr. Pálinkó Mihály, Rácz Árpád és Tóth Csaba képviselők, dr. Végh 

Ibolya jegyző. 

  

Zsótér Károly polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a képviselő-testületi 

ülést, és megállapította, hogy az 7 fővel határozatképes. Elmondta, hogy Zsótér Gábor 

alpolgármester és Pálinkó György Vince képviselő előre jelezték, hogy nem tudnak az ülésen 

részt venni.  

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére azzal, hogy a meghívóban szereplő egy napirendi pont 

mellett további két, a képviselők által letett anyagként megkapott téma, konkrétan a 

„Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi Fejlesztési hitelek felvétele” és a „Mindszent 

Város Önkormányzata 2022. évi Likvid hitel összegének módosítása” tárgyú előterjesztés 

tárgyalását is javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

86/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  
 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2021. december 3-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Nemzeti Élelmiszerlánc – Biztonsági Hivatal nyílt pályázatának benyújtása, 

fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adására.  

2. Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi Fejlesztési hitelek felvétele.  

3. Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi Likvid hitel összegének módosítása.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 
- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 
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1. NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL NYÍLT 

PÁLYÁZATÁNAK BENYÚJTÁSA FATERMÉKEK KÖZÉRDEKŰ 

CÉLOKRA TÖRTÉNŐ INGYENES TULAJDONBA ADÁSÁRA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elöljáróban elmondta, hogy a testületi ülés előtt, a Pénzügyi 

Bizottság ülésén ugyanebben a személyi körben megtárgyalták mindhárom témát. Kérte ezért 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat szerint 

indítványozza a pályázat benyújtását, azzal, hogy a fatermékeket kizárólag a székkutasi 

telephelyről igényelje a város, mert távolabbról nem érné meg ideszállítani. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

87/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Nemzeti élelmiszerlánc – biztonsági Hivatal nyílt pályázatának benyújtása, 

fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adására. 

 

HA T Á R O Z A T :  

 

1. Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság javaslatára, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-

ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 

bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése 

alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (továbbiakban; NÉBIH) a 

NÉBIH által megjelentetett pályázati felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a 

NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő 25 köbméter, 

GY-CS-KTT fajtájú tűzifa ingyenes önkormányzati tulajdonba adását, a 

székkutasi telephelyről.   

 

2. Az ingyenesen átadott faanyagot az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) 

pontjában meghatározott „szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek 

keretében települési támogatás állapítható meg” feladatainak ellátása érdekében 

kívánja tulajdonba venni és szociális tűzifa támogatás, illetve települési 

támogatás célokra kívánja felhasználni. 

 

3. Mindszent Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését, így a szállítás és rakodás költségeit (körül-belül 50.000-

100-000 Forint), a Szociális normatíva terhére. 

 

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető 

forgalomba és nem értékesíthető. 
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

2./ MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI FEJLESZTÉSI HITELEK 

FELVÉTELE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: e témára is igaz, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen 

megtárgyalták, kérte ezért a bizottsági javaslatok ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság mind a hét fejlesztési hitel 

felvételét javasolja az anyagban szereplő határozati javaslatok szerint. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért először az 

Országzászló pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó határozati 

javaslatot bocsátotta szavazásra. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

88/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi BGA/5330/4/2020. Országzászló 

pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvétele 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy hitelszerződést 

kíván kötni a 4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és 

világítási rendszer korszerűsítése fejlesztési cél keretén belül a BGA/5330/4/2020. 
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Országzászló pályázathoz kapcsolódó, pályázattal szemben el nem számolható 2021. 

évi kiadások fedezésére 1 542 197 Ft hitelösszeggel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt indikatív ajánlatkérők 

kiküldésére, az azokhoz kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 

biztosítására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Takarékbank Zrt. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: másodikként a helyi identitás erősítése Mindszent és Mártély 

vonatkozásában című pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó 

határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

89/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00018. A 

helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában 

pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvétele 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy hitelszerződést 

kíván kötni a 4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és 

világítási rendszer korszerűsítése fejlesztési cél keretén belül a TOP-5.3.1-16-CS1-

2017-00018. A helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély 

vonatkozásában pályázathoz kapcsolódó, pályázattal szemben el nem számolható 

2018. és 2019. évi kiadások fedezésére 5 627 301 Ft hitelösszeggel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt indikatív ajánlatkérők 

kiküldésére, az azokhoz kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 

biztosítására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 
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Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Takarékbank Zrt. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: harmadikként az Alföldvíz Zrt. rendszerfelújításához 

kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

90/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi Saját beruházás keretében Alföldvíz 

Rendszerfelújításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvétele. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy hitelszerződést 

kíván kötni a 7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) 

önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és 

világítási rendszer korszerűsítése fejlesztési cél keretén belül a Saját beruházásban 

megvalósuló Alföldvíz Rendszerfelújítása beruházáshoz kapcsolódó 2019. és 2020. 

évi kiadások fedezésére 4 763 511 Ft hitelösszeggel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt indikatív ajánlatkérők kiküldésére, 

az azokhoz kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok, dokumentumok biztosítására 

és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Takarékbank Zrt. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: negyedikként a Helyi Építési Szabályzat módosításához 

kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

91/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi Saját beruházás keretében Helyi 

Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvétele 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy hitelszerződést 

kíván kötni a 7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 

fejlesztési cél keretén belül a Saját beruházásban megvalósuló Helyi Építési 

Szabályzat (HÉSZ) módosítása beruházáshoz kapcsolódó kiadások fedezésére 

4 191 000 Ft hitelösszeggel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt indikatív ajánlatkérők kiküldésére, 

az azokhoz kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok, dokumentumok biztosítására 

és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Takarékbank Zrt. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ötödikként a Mindszent piacterének és kerékpáros közlekedés 

infrastruktúrájának felújítása pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó 

határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

92/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00001. 

Mindszent piacterének és kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának felújítása 

pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvétele. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy hitelszerződést 

kíván kötni a 7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális 
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beruházások fejlesztési cél keretén belül a TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00001. 

Mindszent piacterének és kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának felújítása 

pályázathoz kapcsolódó 2019. és 2020. évi kiadások fedezésére 7 378 467 Ft 

hitelösszeggel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt indikatív ajánlatkérők 

kiküldésére, az azokhoz kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 

biztosítására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Takarékbank Zrt. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: hatodikként az agrárlogisztikai célú ipari terület fejlesztése 

pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot bocsátotta 

szavazásra. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00005. 

Mindszent Város Önkormányzatának agrárlogisztikai célú ipari terület 

fejlesztése pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvétele 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy hitelszerződést 

kíván kötni a 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés fejlesztési 

cél keretén belül a TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00005. Mindszent Város 

Önkormányzatának agrárlogisztikai célú ipari terület fejlesztése pályázathoz 

kapcsolódó 2021. évi kiadások fedezésére 2 250 289 Ft hitelösszeggel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt indikatív ajánlatkérők 

kiküldésére, az azokhoz kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 

biztosítására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 
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Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Takarékbank Zrt. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: hetedikként a szúnyoggyérítéshez szükséges eszközök 

beszerzéséhez kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot 

bocsátotta szavazásra. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

94/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi Saját beruházás keretében 

Szúnyoggyérítéshez szükséges eszközök beszerzéséhez kapcsolódó fejlesztési 

hitel felvétele 

 

H A T Á R O Z A T : 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy hitelszerződést 

kíván kötni a 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok 

teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások fejlesztési cél keretén belül a 

Saját beruházásban megvalósuló Szúnyoggyérítéshez szükséges eszközök beszerzése 

beruházáshoz kapcsolódó 2021. évi kiadások fedezésére 10 000 000 Ft 

hitelösszeggel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt indikatív ajánlatkérők 

kiküldésére, az azokhoz kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 

biztosítására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Takarékbank Zrt. 
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Zsótér Károly polgármester: ezután a hitelkeret-szerződés megkötésére vonatkozó 

bizottsági javaslat ismertetését kérte. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat „B” 

verziójának elfogadását javasolja. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

95/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi hitelkeret szerződéssel megkötendő 

fejlesztési hitel felvétele  

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy fejlesztési célú 

hitelkeret-szerződést kíván kötni 2022. évben 65 000 000 Ft összegben az alábbi 

fejlesztési célokra: 

 

1. 4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének 

fejlesztését szolgáló beruházások fejlesztési cél keretén belül a TOP-1.2.1-16-CS1-

2017-00006. Mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése pályázathoz 

kapcsolódó 2016., 2018., 2019., 2021. és 2022. évi kiadások fedezésére 19 271 972 

Ft hitelösszeggel, illetve 

2. 7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati 

tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer 

korszerűsítése fejlesztési cél keretén belül a Saját beruházásban megvalósuló 

Mindszent, Köztársaság tér 12. sz. alatti Társasház tetőfelújításához kapcsolódó 

várhatóan 2021. és 2022. évi kiadások fedezésére 45 728 028 Ft hitelösszeggel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt indikatív ajánlatkérők kiküldésére, 

az azokhoz kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok, dokumentumok biztosítására 

és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Takarékbank Zrt. 
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Dr. Végh Ibolya jegyző: jelezte, hogy a fejlesztési hitel felvételére vonatkozóan a Képviselő-

testület november 5-én már hozott egy határozatot. Meglátása szerint azt a határozatot a 

mostani döntések miatt vissza kellene vonni. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a jegyző 

javaslatában foglaltakat szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A 73/2021. (XI. 5.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezése. 

 

H A T Á R O Z A T: 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete – tekintettel a 2021. december 3-i ülésén 

fejlesztési célonként meghozott hitelfelvételi döntéseire – úgy határoz, hogy a 2014-

2021-es programozási időszakban benyújtott egyes TOP pályázatok megvalósításához 

szükséges önkormányzati feladatok finanszírozása tárgyában született 73/2021. (XI. 

5.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

 

 

 

3./ MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI LIKVID HITEL 

ÖSSZEGÉNEK MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: az előző két témához hasonlóan kérte a Pénzügyi Bizottság 

véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat szerint 

indítványozza a likvid hitel felvételét. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2021.  (XII. 3.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi Likvid hitel felvétele. 
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H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy rulírozó jellegű, 

éven belüli lejáratú hitelszerződést köt a Takarékbank Zrt.-vel 50 millió forint 

összegre 2022. december 31-i lejárattal, azzal a feltétellel, hogy a fejlesztési hitelhez 

történő kormányzati hozzájárulás esetén a keret visszavált 25 millió forintra. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt a 

hitelszerződés megkötésére, az azokhoz kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok, 

dokumentumok aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Takarékbank Zrt. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: egyéb napirendi pont nem volt, ezért az ülést bezárta. 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Végh Ibolya 

jegyző 

 


