
K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. december 22-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
87/2021. (XII. 22.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján kifejezi 

azon szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú, „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című 

kiírás keretein belül pályázatot nyújt be. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben eljárjon. 

A pályázat előkészítéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésébe beépíti. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Tóth Lajos polgármester 
     
Püspökladány, 2021. december 22. 
      
Kivonat hiteles:        
Ea.: 

 

 

 

 

 

 

 

 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. december 22-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
88/2021. (XII. 22.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján kifejezi 

azon szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” című kiírás keretein belül 

pályázatot nyújt be. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben eljárjon. 

A pályázat előkészítéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésébe beépíti. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Tóth Lajos polgármester 
   
Püspökladány, 2021. december 22. 
     
Kivonat hiteles:       
Ea.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. december 22-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
89/2021. (XII. 22.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján kifejezi 

azon szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című kiírás keretein 

belül pályázatot nyújt be. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben eljárjon. 

A pályázat előkészítéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésébe beépíti. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Tóth Lajos polgármester 
     
Püspökladány, 2021. december 22. 
      
Kivonat hiteles:        
Ea.: 

 

 

 

 

 

 

 

 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. december 22-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
90/2021. (XII. 22.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján kifejezi 

azon szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című kiírás keretein belül pályázatot nyújt be. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben eljárjon. 

A pályázat előkészítéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésébe beépíti. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Tóth Lajos polgármester 
     
Püspökladány, 2021. december 22. 
       
Kivonat hiteles:         
Ea.: 

 

 

 

 

 

 

 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. december 22-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
91/2021. (XII. 22.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján kifejezi 

azon szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” című kiírás keretein 

belül pályázatot nyújt be. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben eljárjon. 

A pályázat előkészítéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésébe beépíti. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Tóth Lajos polgármester 
     
Püspökladány, 2021. december 22. 
       
Kivonat hiteles:         
Ea.: 

 

 

 

 

 

 

 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. december 22-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
92/2021. (XII. 22.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján kifejezi 

azon szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú, „Szociális célú városrehabilitáció” című kiírás 

keretein belül pályázatot nyújt be. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben eljárjon. 

A pályázat előkészítéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésébe beépíti. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Tóth Lajos polgármester 
     
Püspökladány, 2021. december 22. 
      
Kivonat hiteles:        
Ea.: 

 

 

 

 

 

 

 

 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. december 22-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
93/2021. (XII. 22.) önkormányzati testületi határozat 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi határozatot hozza: 
1. a számlavezető OTP Bank Nyrt-nél érvényben lévő, az alábbiakban részletezett 

3 db fejlesztési hitel módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

 I. 
 Szerződés szám: 1-1-20-3800-0386-3 
 „Leromlott városi területek rehabilitációja az újtelepi városrészen” projekt 
 

Konstrukció megnevezése: Fejlesztési hitel 
Hitel összege:  61 041 394 Ft 
Hitel végső lejárata: 2030.06.30. 
Rendelkezésre tartás: 2022.03.30-ig 
Tőketörlesztés ütemezése: 2022.03.31-től minden negyedév utolsó 

banki munkanapján 1 795 000 Ft 33 
alkalommal, utolsó törlesztőrészlet 
2030.06.30-án 1 806 394 Ft 

Kamat: változó, 3 havi BUBOR +2,25% (a 3 havi 
BUBOR értéke jelenleg 0,77%) 

Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1,0% 
Biztosíték/fedezet:  
Óvadék alapítása Püspökladány Város Önkormányzata fizetési számláján 
fennálló és jövőben keletkező kizárólag Püspökladány Város Önkormányzatát 
jogszabály szerint mindenkor megillető fizetési számlaköveteléseken 

 
 II. 
 Szerződés szám: 1-1-20-3800-0385-2 
 „Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” projekt 
 

Konstrukció megnevezése: Fejlesztési hitel 
Hitel összege:  42 671 059 Ft 
Hitel végső lejárata: 2030.06.30. 
Rendelkezésre tartás: 2022.12.30-ig 
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Tőketörlesztés ütemezése: 2022.12.31-től minden negyedév utolsó banki 
munkanapján 1 375 000 Ft 30 alkalommal, 
utolsó törlesztőrészlet 2030.06.30-án 1 421 
059 Ft 

Kamat: változó, 3 havi BUBOR +2,25% (a 3 havi 
BUBOR értéke jelenleg 0,77%) 

Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1,0% 
Biztosíték/fedezet:  
Óvadék alapítása Püspökladány Város Önkormányzata fizetési számláján 
fennálló és jövőben keletkező kizárólag Püspökladány Város Önkormányzatát 
jogszabály szerint mindenkor megillető fizetési számlaköveteléseken 
  

 III. 
 Szerződés szám: 1-1-20-3800-0383-0 
 „Püspökladány Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatási és   

életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért” projekt 
 
Konstrukció megnevezése: Fejlesztési hitel 
Hitel összege:  82 980 160 Ft 
Hitel végső lejárata: 2030.06.30. 
Rendelkezésre tartás: 2022.12.30-ig 
Tőketörlesztés ütemezése: 2022.12.31-től minden negyedév utolsó banki 

munkanapján 2 675 000 Ft 30 alkalommal, 
utolsó törlesztőrészlet 2030.06.30-án 2 730 160 
Ft 

Kamat: változó, 3 havi BUBOR +2,25% (a 3 havi 
BUBOR értéke jelenleg 0,77%) 

Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1,0% 
Biztosíték/fedezet:  
Óvadék alapítása Püspökladány Város Önkormányzata fizetési számláján 
fennálló és jövőben keletkező kizárólag Püspökladány Város Önkormányzatát 
jogszabály szerint mindenkor megillető fizetési számlaköveteléseken 
 

 
2. Az önkormányzat kötelezettséget vállal a fejlesztési hitelek és annak kamatai 

megfizetésére, melyet a mindenkori éves adósságszolgálatában, a költségvetési 
rendeletében betervez.  
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3. A képviselő-testület felhatalmazza Tóth Lajos polgármestert, hogy Pandur 
Erika irodavezetővel, mint pénzügyi ellenjegyzővel a Püspökladány Város 
Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. által a fejlesztési hitel szerződések 
módosítását aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Tóth Lajos polgármester 
  
 
 
Püspökladány, 2021. december 22. 
    
Kivonat hiteles:      
Ea.: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. december 22-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
94/2021. (XII. 22.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Püspökladányi 

Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 100 %-os tulajdonosa az alábbi döntést hozza: 

a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft második ügyvezetőjének a 

2013. évi V. törvény (Ptk) 3:21 § (3) bekezdése alapján 2021. december 23-tól 

határozatlan időre megbízza Kardos Ferencné szül.: Szőke Margit, 4031, 

Debrecen, Derék utca 221. 4/12. szám alatti lakost azzal, hogy együttes aláíróként 

képviseleti, cégjegyzéki joga csak Elek István Gábor ügyvezető aláírásával együtt 

érvényes és hatályos, ügyvezetői megbízása a temetkezési ágazat ellátására 

korlátozódik. 

Munkabérét bruttó 526. 315 Ft/hó összegben határozza meg. 

 

Határidő: szövegben 

Felelős: Tóth Lajos polgármester 

  Keserű László jegyző 

  Elek István Gábor ügyvezető 
     
Püspökladány, 2021. december 22. 
       
Kivonat hiteles:         
Ea.: 


