
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

Készült: Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 23-án 

megtartott 18., alakuló ülése alkalmával. 

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti ülésterme. 

  

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

Attila, Pálinkó György Vince, Rácz Árpád, Tóth Csaba és Zsótér Gábor 

képviselők, dr. Megyeri Szilvia jegyző. 

 

Részt vett az alakuló ülésen Kecskeméti János a Helyi Választási Bizottság 

elnöke, dr. Végh Ibolya a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal vezetője, 

valamint más meghívott vendégek és érdeklődők.  

 

 

Zsótér Károly polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta az új Képviselő-

testület alakuló ülését. Elsőként felkérte Kecskeméti Jánost, a Helyi Választási Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a 2019. október 13-i általános önkormányzati választás eredményét. 

 

Kecskeméti János HVB elnöke: ismertette a polgármester- és az egyéni listás képviselő-

választás eredményét. Elmondta, hogy a törvényes határidőn belül jogorvoslati kérelem nem 

érkezett, így az ismertetett eredmény jogerős.  

 

Átadta a megbízóleveleket a megválasztott polgármesternek és a képviselőknek.  

 

Zsótér Károly polgármester: a megbízólevelek átvétele után megállapította, hogy az új 

Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, dr. Pálinkó Mihály képviselő külföldi útja miatt 

nincs jelen.  

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal, hogy azt kiegészítve, tízedik 

napirendi pontként kerüljön még megtárgyalásra a tanácsnok megválasztásával kapcsolatos 

előterjesztés is.  

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

162/2019. (X. 23.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2019. október 23-i alakuló ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Önkormányzati képviselők eskütétele.  

2. A polgármester eskütétele.  

3. A polgármesteri program ismertetése.  

4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.  

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele.  

6. A polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása.  

7. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása.  

8. Polgármester részére járó szabadsággal kapcsolatos döntések.  

9. Bizottságok megalakítása.  

10. Tanácsnok megválasztása.  

11. Nem képviselő bizottsági tagok és a tanácsnok eskütétele.  

12. A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének kiegészítése.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

 

 

 

1./ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ESKÜTÉTELE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: átadta a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. 

 

Kecskeméti János HVB elnöke: tájékoztatást adott arról, hogy a vonatkozó jogszabály 

értelmében a megválasztott képviselőknek munkájuk megkezdése előtt esküt kell tenniük. 

 

Ezt követően a képviselők letették az alábbi szövegű esküt: 

 

„Én ……….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Mindszent fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorolom.  

 

(Az eskü/fogadalom tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskü letétele után a képviselők aláírták az esküokmányt. 

 

 

 

2./ A POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE. 

 

 

Kecskeméti János HVB elnöke: a képviselők eskütétele után felkérte a polgármestert, hogy 

a Képviselő-testület előtt Ő is tegye le az esküt. 

 

A polgármester a Képviselő-testület előtt letette az alábbi szövegű esküt: 
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„Én ……….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Mindszent fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.  

 

(Az eskü/fogadalom tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskü letétele után a polgármester is aláírta az esküokmányt. 

 

 

 

3./ A POLGÁRMESTERI PROGRAM ISMERTETÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ismertette az elkövetkezendő ciklusra vonatkozó polgármesteri 

programját, melynek lényege, hogy folytatni kell a megkezdett fejlesztéseket annak 

érdekében, hogy egy élhető kisváros alakuljon ki minden mindszenti állampolgár 

megelégedésére. Kérte a képviselőket, hogy a kampány végeztével felejtsék el a pártpolitikát, 

és dolgozzanak együtt Mindszentért, az előzőekben vázolt célokért. 

 

 

 

4./ AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

FELÜLVIZSGÁLATA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző: szóban is részletesen ismertette az önkormányzati SZMSZ-t 

érintő változásokat és módosításokat, melyek száma összességében azt indokolja, hogy ne a 

régi SZMSZ kerüljön módosításra, hanem új rendeletet alkosson a Képviselő-testület. 

Elmondta ezen túlmenően, hogy minden képviselő megkapott egy ún. induló csomagot papír 

alapon, mely a képviselői munkához és kötelezettségekhez kapcsolódó legfontosabb 

jogszabályokat, dokumentumokat (pl. vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatvány, tájékoztatás a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételi kötelezettségről, Alaptörvény, stb.) 

tartalmazza. 

 

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

tervezetet szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 8 igen szavazattal 

elfogadta, ezzel megalkotta 21/2019. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

Zsótér Károly polgármester: tájékoztatást adott arról, hogy az alakuló ülés további részében 

az új SZMSZ alapján kell döntéseket hozni, ezért a rendeletet hatályba lépése érdekében a 

megfelelő formában ki kell hirdetni, melynek idejére szünetet rendelt el. 

 

A szünet végeztével megállapította, hogy a rendelet kihirdetése a vonatkozó rendelkezések 

szerint megtörtént, a Képviselő-testület folytathatja a munkát. 
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5./ ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSA, ESKÜTÉTELE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: az előterjesztésben foglaltakat szóban is megerősítve 

elmondta, hogy alpolgármesternek Zsótér Gábor képviselőt jelöli, melynek legfontosabb 

indoka, hogy a választópolgárok kimagaslóan a legtöbb szavazatot adták személyére a 

választáson.  

 

Felkérte a Helyi Választási Bizottságot az alpolgármester választás titkos szavazásának 

lebonyolítására, valamint az annak eredményéről történő beszámolásra. 

 

Kecskeméti János HVB elnöke: röviden tájékoztatást adott a titkos szavazás 

lebonyolításának rendjéről. 

 

Ezt követően a képviselők titkos szavazás keretében leadták szavazatukat. 

 

Kecskeméti János HVB elnöke: a titkos szavazás lebonyolítása után ismertette annak 

eredményét. 

(A titkos szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. 

melléklete tartalmazza.) 

 

Zsótér Károly polgármester: az eredményt megállapító jegyzőkönyv alapján az 

alpolgármester megválasztása tárgyában a Képviselő-testület titkos szavazással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

163/2019. (X. 23.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Zsótér Gábor képviselő alpolgármesterré történő megválasztása. 

  

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság jelentését elfogadja 

és annak alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 74.§ (1) bekezdése 

alapján titkos szavazással Zsótér Gábor képviselőt a polgármester munkájának 

segítésére, az általa meghatározott feladatok ellátására társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré megválasztotta. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Zsótér Gábor alpolgármester 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

Ezt követően az alpolgármester letette az alábbi szövegű esküt: 

 

„Én ……….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
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alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Mindszent fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.  

 

(Az eskü/fogadalom tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskü letétele után az alpolgármester aláírta az esküokmányt. 

 

 

 

6./ A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző: röviden szóban is összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Zsótér Károly polgármester: személyes érintettségére tekintettel kérte, hogy a téma 

döntéshozatalából Őt a Képviselő-testület zárja ki. 

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

164/2019. (X. 23.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Zsótér Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása.  

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete személyes érintettségére tekintettel Zsótér 

Károly polgármestert „A polgármester illetményének költségtérítésének 

meghatározása” tárgyú előterjesztés döntéshozatalából kizárja.  

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző  

 

 

Zsótér Károly polgármester: ezután szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – Zsótér Károly polgármester a 

kizárásról szóló döntés értelmében nem vett részt a szavazásban – az alábbi határozatot hozta: 

 

165/2019. (X. 23.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása. 
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H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

megállapítja, hogy  

 

Zsótér Károly főállású polgármester illetménye 2019. október 14. napjától a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

71. § (2) bekezdése, valamint (4) bekezdés e) pontja alapján bruttó 598.302,- Ft/hó. 

 

Egyidejűleg megállapítja, hogy a polgármester az Mötv. 71. §-ának (6) bekezdése 

alapján 2019. október 14. napjától bruttó 89.745,- Ft/hó összegű költségtérítésre 

jogosult. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    jegyző 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

7./ AZ ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK 

MEGÁLLAPÍTÁSA. 

 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző: röviden szóban is összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Zsótér Károly polgármester: az alpolgármester tiszteletdíját az alpolgármesterek által az 

előző ciklusban kapott tiszteletdíjjal azonos összegben javasolta megállapítani. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: személyes érintettségére tekintettel kérte, hogy a Képviselő-

testület zárja ki Őt e téma döntéshozatalából.  

 

Zsótér Károly polgármester: az erre irányuló javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

166/2019. (X. 23.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Zsótér Gábor alpolgármester döntéshozatalból történő kizárása.  
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H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete személyes érintettségére tekintettel Zsótér Gábor 

alpolgármestert „Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 

meghatározása.” tárgyú előterjesztés döntéshozatalából kizárja.  

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

- Zsótér Károly polgármester 

- Zsótér Gábor alpolgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző  

 

 

Zsótér Károly polgármester: ezt követően szavazásra bocsátotta az alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – Zsótér Gábor alpolgármester a 

kizárásról szóló döntés értelmében nem vett részt a szavazásban – az alábbi határozatot hozta: 

 

167/2019. (X. 23.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

Zsótér Gábor alpolgármester tiszteletdíját bruttó 180.000,- Ft/hó, költségtérítését 

bruttó 27.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    jegyző 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Zsótér Gábor alpolgármester 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

8./ POLGÁRMESTER RÉSZÉRE JÁRÓ SZABADSÁGGAL KAPCSOLATOS 

DÖNTÉSEK. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző: röviden szóban is összefoglalta az előterjesztés lényegét. 
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Zsótér Károly polgármester: kérte, hogy a szabadság időarányos megváltása tárgyú 

döntéshozatalból személyes érintettségére tekintettel Őt a Képviselő-testület zárja ki. 

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

168/2019. (X. 23.) Kt. sz.  

 

Tárgy: Zsótér Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása.  

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete személyes érintettségére tekintettel Zsótér 

Károly polgármestert „A polgármester ki nem adott, időarányos szabadságának 

pénzbeli megváltása” tárgyú határozati javaslat döntéshozatalából kizárja.  

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző  

 

 

Zsótér Károly polgármester: ezt követően először a szabadság megváltásával kapcsolatos 

határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – Zsótér Károly polgármester a 

kizárásról szóló döntés értelmében nem vett részt a szavazásban – az alábbi határozatot hozta: 

 

169/2019. (X. 23.) Kt. sz.  

 

Tárgy: A polgármester ki nem adott, időarányos szabadságának pénzbeli megváltása 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és 

Zsótér Károly polgármester 2019. október 13. napjáig időarányosan ki nem adott 107 

nap szabadságát - a Kttv.107. § (2) és Kttv. 225/L.§ (1) bekezdésére figyelemmel – 

megváltja, a szabadságnapok pénzben történő megváltását határozza el. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda  

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

 

 

Zsótér Károly polgármester: másodikként az idei időarányos szabadság kivételével 

kapcsolatos határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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170/2019. (X. 23.) Kt. sz.  

 

Tárgy: A polgármester 2019. évi – időarányos - szabadsága ütemezésének jóváhagyása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és Zsótér 

Károly polgármesternek 2019. október 13. napjától 2019. december 31. napjáig járó, 

időarányos szabadsága ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

- 2019. december 16 - 2019. december 31-ig 8 munkanap. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Zsótér Gábor alpolgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda  

 

 

 

9./ BIZOTTSÁGOK MEGALAKÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a bizottsági szervezet alapvetően az előző 

ciklusban megszokott maradna, továbbra is három Bizottság működne, melyek nevükben nem 

változnának, azonban létszámukban igen, hiszen mindhárom hét tagú lenne. 

Ennek megfelelően javasolta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke Tóth Csaba 

képviselő, tagjai Pálinkó György Vince, dr. Pálinkó Mihály és Mihály Ferenc képviselők, 

külsős tagjai pedig Szabó József Mindszent, Téglás u. 15., Hevesi István Mindszent, Bocskai 

u. 7. és Draskovits Artúr Hódmezővásárhely, Rákóczi út 17. sz. alatti lakosok legyenek. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság összetételére, 

megválasztására vonatkozó javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

171/2019. (X. 23.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megválasztása. 

  

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 57. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (X. 23.) önkormányzati 

rendelet 65.§ (1) bekezdés a) pontja alapján Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságát 

minősített többséggel az alábbi személyi összetételben választja meg: 
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 Elnök:  Tóth Csaba   képviselő 

 

 Tagok: Pálinkó György Vince  képviselő 

  Dr. Pálinkó Mihály képviselő 

  Mihály Ferenc  képviselő 

  Szabó József   Mindszent, Téglás u. 15.  

  Hevesi István   Mindszent, Bocskai u. 7.  

  Draskovits Artúr  Hódmezővásárhely, Rákóczi út 17. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- A bizottság elnöke és tagjai 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

Zsótér Károly polgármester: másodikként javasolta, hogy az Egészségügyi, Szociális és 

Egyházügyi Bizottság elnöke Korom Éva Andrea képviselő, tagjai dr. Pálinkó Mihály, 

Jancsovics Attila és Rácz Árpád képviselők, külsős tagjai pedig Lucza János Mindszent, 

Árvíz u. 5., Szécsényi Józsefné Mindszent, Kossuth u. 5. és Csurár István Mindszent, Kápolna 

u. 6. sz. alatti lakosok legyenek. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi 

Bizottság összetételére, megválasztására vonatkozó javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

172/2019. (X. 23.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság megválasztása. 

  

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 57. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (X. 23.) önkormányzati 

rendelet 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi 

Bizottságát minősített többséggel az alábbi személyi összetételben választja meg: 

 

 Elnök:  Korom Éva Andrea képviselő 

 

 Tagok: Dr. Pálinkó Mihály képviselő 

  Jancsovics Attila  képviselő 

  Rácz Árpád  képviselő 

  Lucza János   Mindszent, Árvíz u. 5.  

  Szécsényi Józsefné  Mindszent, Kossuth u. 5.  

  Csurár István   Mindszent, Kápolna u. 6. 
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Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- A bizottság elnöke és tagjai 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

Zsótér Károly polgármester: végül harmadikként javasolta, hogy az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság elnöke Pálinkó György Vince képviselő, tagjai Korom Éva Andrea, Tóth 

Csaba és Mihály Ferenc képviselők, külsős tagjai pedig Csernák Lajosné Mindszent, Zrínyi u. 

3., Nagy László Mindszent, Szt. István u. 41.  és Tóth Zoltán Mindszent, Árpád u. 22. sz. 

alatti lakosok legyenek. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

összetételére, megválasztására vonatkozó javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

173/2019. (X. 23.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megválasztása. 

  

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 57. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (X. 23.) önkormányzati 

rendelet 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát 

minősített többséggel az alábbi személyi összetételben választja meg: 

 

 Elnök:  Pálinkó György Vince képviselő 

 

 Tagok: Korom Éva Andrea képviselő 

  Tóth Csaba  képviselő 

  Mihály Ferenc  képviselő 

  Csernák Lajosné   Mindszent, Zrínyi u. 3.  

  Nagy László   Mindszent, Szt. István u. 41.  

  Tóth Zoltán   Mindszent, Árpád u. 22. 

 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- A bizottság elnöke és tagjai 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 
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10./ TANÁCSNOK MEGVÁLASZTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét, és szóban is 

megerősítette, hogy örökségvédelmi tanácsnoknak Pálinkó György Vince képviselőt javasolja 

megválasztani. 

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

174/2019. (X. 23.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Pálinkó György Vince képviselő örökségvédelmi tanácsnokká történő 

megválasztása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 34. §-a alapján minősített többséggel Pálinkó 

György Vince képviselőt örökségvédelmi tanácsnokká megválasztja. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Pálinkó György Vince tanácsnok 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

11./ NEM KÉPVISELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS A TANÁCSNOK ESKÜTÉTELE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: tájékoztatást adott arról, hogy a vonatkozó jogszabály 

értelmében a Bizottságok nem képviselő tagjainak és a tanácsnoknak (ilyen minőségében is) 

esküt kell tenniük. Felkérte az érintetteket az eskü letételére. 

 

Ezt követően a külsős bizottsági tagok és a tanácsnok letették az alábbi szövegű esküt: 

 

„Én ……….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági 

tag/tanácsnok tisztségemből eredő feladataimat Mindszent fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.  

 

(Az eskü/fogadalom tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskü letétele után az érintettek aláírták az esküokmányt. 
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12./ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉNEK 

KIEGÉSZÍTÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

175/2019. (X. 23.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének kiegészítése. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

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

2019. II. félévi munkatervének a 2019. október 13. – 2019. december 31. közötti 

időszakra vonatkozó kiegészítését a polgármester által előterjesztett formában, 

változtatás nélkül elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ülések előkészítéséről és összehívásáról a 

munkaterv szerint gondoskodjon.  

 

Határidő: munkaterv szerint 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

Zsótér Károly polgármester: egyéb napirendi pont nem volt, ezért megköszönte a 

munkában való részvételt, az elkövetkezendő időszakra jó munkát kívánt mind a 

képviselőknek, mind a bizottsági tagoknak, majd az ülést bezárta. 

 

 

K. m. f.  

 

 

 
Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Megyeri Szilvia 

jegyző 

 

 

 

 


