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Készült Mélykút Város ÖnkormányzatKépviselő-testülete202| november 10-én 8.00 órakor
megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Ülés hel),e: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) - Tanácskozó
Terem

A képviselő-testület létszáma: 9 fő

Jelen lévő képviselők: Kovács Tamás polgármester, Kiss István alpolgármester, Mészáros
Zénő, Szabó Ernő, Dr. Sztantics Péter és Weisz István képviselők 6 fő - 67 %

Távolmaradt képviselő: Burai Béla, Kopcsek Tamás és Szőllősi Ferenc képviselők 3 ft' 33
o,//o

A napirendi pontok targyalásán meghívottként jelen volt: Dr. Szalai Judit aljegyző, Görhöny
Edit pénzügyi csoporlv ezető

A jegyzőkönyvet vezeti: Pitzné Ercsi Ágnes ügykezelő

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. MegáIlapitja, hogy a képviselő-
testület hatfuozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés kezdetén 6 fo jelen van.
Burai Béla, Kopcsek Tamás és Szőllősi Ferenc képviselők jelezték, hogy az ülésen nem
tudnak részt venni. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző
tartós távollétében a jegyzői feladatokat dr. Szalai Judit aljegyző latja el. Javaslatot tesz a
napirendre, mely megegyezik a meghívóban feltüntetett napirenddel. Elmondja, hogy a
rendkívüli ülés összehívása a hiánypótlás sürgős határidejének betartása miatt történt.
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni?

A tabbi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére yonatkozóan módosító javaslattal élni.

Ezt követően Kovács Tamás polgármester szavazásra bocsáda a napirendet. A képviselő-
testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és @rtőzkodás nélkül az alábbiak szerint
fogadta el:
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NAPIREND:

1. Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

2. Mélykút Város Önkormányzat 202lévi költségvetéséről szóló
4 l202I.(III. 8.)önk ormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

l. Mélykút város Önkormánvzat adóssáeot keletkeztető ügvleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek meeállapítás a.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

A napirendi pont tárgyalása a 100-17I12021. számu írásbeli előterjesztés alapjan történt, mely
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta,
melynek j egyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy
ismeft esse a bizottság hatátr ozatát.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti aPénzíjgyi és Gazdasági Bizottsághatározatát, mely
szerint abizottságjavasolja a képviselő-testületnek ahatélrozati-javaslat elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele,
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban?

A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott eI a napirendi ponttal
kapcsolatban.

Kovács Tamás polgármester: Megállapída, hogy az előterjesztéshez hozzászőlás, észrevétel,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott e| a határozati-javaslattal kapcsolatban.
Me gkérdezi ki ért e gyet a határ ozati-j avaslat el fo gadásával ?
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Kovács Tamás polgármestet szavazás után megállapítja,
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határ o zatot ho zta

87 l 202I .(,XI.I 0.\ Kt. számű
Mélykút Város Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek me gállapítása.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 202I-2024.
évre várható összegét jelen határozat l. és 2. melléklete
szerint őllapitjameg.
2. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a
4 5 / 202I. (m. 0 5 . ) P ol garme st eri batár ozatot hatályon kívül
helyezi.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azowtal

I számúmelIéklet a87 202] (xl,]o,) Kt, számúhatározithoz

Mélykút váíos Önkormányzr
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váíos bevételeiról

adutok

MEGNEl/Eá§ Sonzám
s8lát b€wtel össres"o

G=(c+D+E+F)
2021, 2022, 2023, 2024,

B c D E F G
{elyi adóbol és a települési adóból szármeó b€vétel, 01 l45 000 000 l 98 000 000 l 98 000 000 l 98 000 000 739 000 000

Jnkormányzati vagyon és e önkormáíyZtot me8illetó
laryoni értékú jog értéke§itésétíil és hagnositá§átDI
lármzó bevétel,

6 94I 24l 6 94l 241 6 94l 241 6 941 24l 21 764 964

Jsztalék, koncessziós dii és hozambevétel, 03

ráís/i egköz é§ az immateíiálisjószá& ré§zvény,
,észesedés, vállalat értékesitésé&il vary privatizációboI
izáImeó bevéte 04

3ir*íg-, pótlék_ és dijbevétel, 05 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 21 200 000
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MECNEVEZES sor§zám
Adósságot keletkezt€tő ügyletböl eredó fizetési kötelezeitség

összege i összesen
G=(C+D+E+F)

2021. ),o22, 2023. 2o24
B c D E F G

nlcrtrcl§On l€lrocl€, lmlhlr§l r lol}o3lll3,
á§állrlá§ nrpjától r légtórlBré3 nrpjáig, & rnnrk rkfuáli3 tókeér
ksmatíiÉíé3i kótcl@al3ég

01
(r.1.+1.2.)

10 349 474 í6 030 70í í9 058 740 18 642 1s7 6/081112

!02 l. ófbcn icnklt adós§ágü| L(Ielkdctó 0g]lctc}böl en,dö íialé§
kötel6nlér

1,1.
(1.1,1;+1.1.2.+
. , 1.1,3.)

10 86,1 B15 48 218 697

20] l, drfuD lcnGú {dór!ágot LClctk@C(6 űglld(khöl cr(d6 íiElós
köiclElróg. mcl!íél hitel§4rÖdfu m€PMléséft nem ledIi §or €ddií

r,r.1. 1 300 661 : 1 300 G67 1 3tB 661 79 7112'661

Öhkormányzali Iejlesz!és pályózal ( 2a2a_ év) öneil; kjkelörlesztési
1 .l .2.1 2 041 472 2 041 472 2 041 472 2 041 470 8 165 886

onbrfuán,\Edli fejI.sztés Pól|,ózal (2020 éy) önerő kaila1,1i,elési 259 675 194 756 64 919 649 188

Óúolrtinyzuliíej16zlés púljázut (2020.6) önerő rőke és

k a n íli. d ál i k ö tel ez é l s ég énck ös s.q e

L1.2.
(1,1.2,1.+1. I.2.

2.)

2 301 147 2 236 228 2 171 310 2 106 389 8815074

2021. íld &gcdét}henm k6löt' !dó!ságot Hclkcució ilglt€tckbó
f redó {ifffui Löteled!ég össAeí l,i.2, 23al u7 . 2236226 2 171 310 2 106 389

ToP-!.1-1 -] 9-BK1 -)0 1 9-00002 Bölcsóde épIlése 
^Iélykúloil 

pálvázali

^ 
l.; ! Li.d } !. i, ir. á, nL, n L",,\ 

" 
l.§. l ; a j b^ l 

" 
l 
". -l l 

" 
}- 

"

1.1.3.1 0 3 278 800 3 278 800 6 557 600

ToP-1.1-1 -l 9-BK1 -20l 9-00002 Bölcsöde ép{tése Llélrkúlon PáIyázati
fóllás ki eqészi tasének kaD, d lfr 2clé\i kól Fl 

"2.1 
í§ éo"

] .1 .3.2 0 1 324 920 1 269 712 1 048 724 3 643 356

70P-1,1-1 -I 9-BXI-20 ] 9-00002 Böl6őde építése Markúlon Pálró.ati
Iorrüs kicgészííhé".L tőke és konslízdési kötelczdlségéilck összqe

1. I.3.
,I.1.3. L+1,1.3.

2.)

0 1 324 920 4 548 512 4 327 524 10 200 956

(ádo§§agot Rel€t@lo ú8ydeBDcl €ruo
- - fidtsi kiifldtség 63sdq 1:1.3 0 1.3z4920 4 548 álz 4327 5z4 10 200 956

ToP- L 1.2-1 6-8K] -20 1 7 -0000 1 s.. pábarzali folrós kieg*zilé§ónek
lók lá, l,§?íéci Iá 12 l 2,.il. áo,

1.2.] 4 108 000 4 108 000 4 108 000 12 324 000

7'oP-1. 1.2-1 6-BK 1 -20 l 7-0000 j sz. Pólyrzati íorús kiegészílésének
khhh l fr ,,il. i k^l2l,,lk}o.

].2.2. 747 660 1 060 886 930 252 799 617 3 538 415

TOPJ.1.2-1 6-RK1 -20 l 7-0000 I sz, pób,ázatiíollás kiegaziüsének
t ők e és ka mqi.á^ i k öt el e.etls ég én ek ö s s zeg e

1.2.3.
(1.2. I+1.2.2.)

747 660 5 í68 886 5 03E 252 4 907 617 15 862 115

.1.2. 7L7,660 5 168 886 4 9o7 517 15 862 415

A §ámrilelró| sóló tón,tnJ (n torábbiakbinI sa.)

3trjnti hitclri§ailt1 mcglcatc§ító éÉékpapíIf olgalomba hoataln a

foryilombn hoatnI nnt)jítól a bcl,áltá§ napjáig,kBmatoó énók!áDír
c§c!ón sníak nélédókc, eg]éb énékptpir c§eto snnlk \tte|Írs

02

yÁltó kiboBátfu&. kiboBátás trtpiától 8 beváltts

rrpjúig,ér sníik a váltóvrl kiválbfr köbl@fuéggd n€cg}gö,
om8tot íem taáalmaó éÉékG

03

Azsa §tíinl péóriig}i líring llzin8beEvói f ólkónt

aóÉénő úcgköt&e r lidng f utsmidc.ie rlrfr,é§ r lí?iígsEród&bcí
ki kötöfi tőkeré§zhátraléró ö$t8e

0,1

Á ti§cavú3ítlfui Mful@í3ég kikötBór€l m€gkót6í
rdásrcteli §aráda clrdói félkóít tödénó megkötse - idéó€ azsa
strinti Elódi pcüió3& óvrdéki reFóüg}t€tckea iJ -r
Yir3avfu úíli3ig,§ l klkötöí ü$arúsáítá§i ír

05

A 34ródBbcn klpoü, |.grlíbb bámm3dát§rnöa
nap idótaÉamú h.lrsroü fidé§, íé§detfiat&,é§ a mé8 ki n€m

fiEtett ell€néÉék
06

hiteliítéEtek által, 3ámrdko! műreletck

különböd€ként tzÁlrmrdó§3íg l(€.lő Kö40nt zrt-nól (!
továbDiakban: ÁKK zú) €lbel}@í f€ddi b€btcl$é! aDk ó!3Égc

07

. .2::rá^|-elléklet a8712021.(x1.10.)Kt. yámúhatározathoz

Níélykút Város Önkornrányzat adó§§ágot keletkeztető iigyleteiből eredő fiz€té§i kót€lezett§égeiről (2021-2024)
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9 601 8í4 -13 734 580

. 8 815 a74

5 038 252
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2. Mélvkút Város Önkormányzat 202l.évi költsésvetóséről szóló
4/202 1.(III.8.)önkormánvzati rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

A napirendi pont tárgyalása a 100-17012021, számű írásbeli előterjesztés alapján történt, mely
csatolva a jegyzőkőnyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság íárgyalta,
melynek j egyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy a Pénzügyi és Gazdaságí Bizottság milyen
döntést hozott a napirenddel kapcsolatban?

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti aPénzügyi és Gazdasági Bizottsághatátrozatát, mely
szerint abizottságjavasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tewezet elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele,
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban?

A jelenlévők részéről hozzászólós, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal
kapcsolatban,

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászőIás, észrevétel,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával?

Kovács Tamás polgtírmester szavazás után megállapítja,
hogy Mélykút Város Önkormanyzat Képviselő- testülete 6
igen szavazatlal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
megalkotta Mélykút Város Önkormányzat 202t.évi
költségvetéséről szőIő 4|2021.QII.8.) önkormányzati
rendelet módosításáról szőlő 17l2021.(ril.10.)
önkormányzati rendeletet, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezil

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testiilete2021. november l0-én tartott üléséről.
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I"r;i:$ffihbejelentés 
nem volt, Kovács Tamás polgármester megköszöni a megjelenést

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkorm ányzatKépviselő-testülete 2021. november 10-én tartott üléséről.
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