
 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2019. november 13-án megtartott 20., 

rendkívüli nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

Jelen vannak:   Zsótér Károly polgármester, Zsótér Gábor alpolgármester, Jancsovics Attila, 

Korom Éva Andrea, Mihály Ferenc, Pálinkó György Vince, dr. Pálinkó 

Mihály, Rácz Árpád és Tóth Csaba képviselők, dr. Megyeri Szilvia jegyző. 

  

 

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

ülést, és megállapította, hogy az teljes létszámmal határozatképes. 

 

Elmondta, hogy napirend előtti felszólalásra négy képviselő kért lehetőséget. Először megadta 

a szót Korom Éva Andrea képviselőnek. 

 

Korom Éva Andrea képviselő: úgy érzi, a lakosság felé irányuló kommunikációnak meg 

kell újulnia, nagyobb nyilvánosságot kellene biztosítani a testületi üléseknek. Mind az 

Önkormányzat, mind a Kulturális Központ rendelkezik kamerákkal, meg lehetne oldani az 

ülések felvételét, vagy akár valamelyik internetes közösségi oldalon az élő közvetítést. Akár 

adathordozóra is lehetne rögzíteni az ülések anyagát (pl. DVD-re mint régen), és aki akarja, 

kikölcsönözhetné azt a Kulturális Központban.  

 

Zsótér Károly polgármester: jó ötletnek tartja, a technikai részleteknek utána fog nézni, és 

majd beszámol róla. Úgy gondolja, különösebben határozatot sem kell erről hozni, beindulhat 

a dolog, ha elő lesz készítve. 

 

Ezután megadta a szót dr. Pálinkó Mihály képviselőnek. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: lakossági megkeresések alapján lenne több felvetése. Első, 

hogy több emberrel beszélt, nagy igény lenne helyi újságra, fizetnének is érte. Másik 

felvetése, hogy a Bozó testvérek mezőgazdasági kisgép-gyűjteményének jó lenne végre 

megfelelő helyet találni. Harmadik dolog, hogy a kisrév felé vezető utat meg kellene – pl. az 

arra járók, azt használók bevonásával – javíttatni. Végül szintén lakossági bejelentések 

alapján jelezni kellene a közút kezelőjének, hogy a Mártély felé vezető útszakasz mindkét 

oldalát nagyon benőtték a bokrok, a cserjék, ez adott esetben életveszélyes lehet.  

 

Zsótér Károly polgármester: mind a négy dolgot felírták, rögzítették, és majd utánanéznek, 

de kettőre már most is válaszolni tud. A helyi újság, a Mindszenti Hírek újraindítása 

tárgyában már folytatott előkészületeket. Ajánlata van egy vásárhelyi nyomdától, ahol kb. 

példányonként 50,- Ft-os költséggel nyomtatnák a lapot, 8 színes oldallal. Kérdés még 

magának a lapnak a szerkesztése, erre kellene megfelelő embert találni, aki adott esetben 

lehetne akár önkormányzati munkatárs is, vagy a Kulturális Központ dolgozója, legalább egy 

plusz állás, fél állás kellhet ehhez. A költségeket pedig tovább lehetne faragni azzal, ha az 
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Országos Széchenyi Könyvtártól a lapra megkaphatnák az ún. ISSN engedélyt, mert akkor 

csak 5%-os áfa terhelné a lapkiadást. Röviden összegezte, hogy így évente kb. mennyibe 

kerülhetne a helyi újság kiadása. Ha minden jól megy, a decemberi rendes ülésen az ezzel 

kapcsolatos anyag a képviselők elé kerülhet.  

A Bozó-gyűjtemény elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlásához benyújtottak egy 

pályázatot, melynek eredményességére ígéretek voltak, azonban mégsem sikerült a dolog. 

Időközben viszont a családban történt sajnálatos események, valamint annak okán, hogy azt a 

telephelyet, ahol eddig tárolták a gyűjteményt, sikerült eladni, a Bozó testvérek úgy döntöttek, 

hogy eladják a gyűjteményt is. Egy szentesi vállalkozó vevőként jelentkezett, megnézte a 

gyűjteményt, úgy tudja, meg is vásárolta. A gyűjtemény tehát Szentesen lesz megtekinthető, 

legalábbis a jelen állás szerint, bár az adásvétellel tudomása szerint gondok akadtak. Ebből 

kifolyólag elképzelhető, hogy még mindig lehetne lépni annak érdekében, hogy Mindszenten 

maradjon, de ahhoz mecénás, pénz kell, mert milliókról beszélnek. 

 

Ezt követően megadta a szót Rácz Árpád képviselőnek. 

 

Rácz Árpád képviselő: neki is volna néhány felvetése. Az egyik, hogy meglátása szerint a 

Károly Óvoda székhely intézmény elektromos hálózatának teljesítményét növelni kellene, az 

épületre felhelyezett napkollektorok használati meleg vízzel is el tudnák látni az intézményt. 

Idekapcsolódik, hogy amikor ott járt, látta, hogy a vadonatúj főzőüstöt az udvaron, letakarva 

tárolják, mert – tudomása szerint a nem megfelelő kémény miatt – nem tudják használni. 

Következő kérdése, hogy a volt piac helyén kialakított elárusítóhelyek villamos ellátása terv 

volt, hogy aki kibérelné, az tudjon ott megfelelő módon árusítani, ezzel mi a helyzet? Szintén 

kérdése, hogy a Szent Imre Közösség Háznak ki az üzemeltetője, ezzel lett-e már valaki 

megbízva, mert a környezete hagy némi kívánnivalót maga után. Lakossági megkeresésre veti 

fel, de maga is tapasztalta, hogy a Csokonai utca és a Mátyás király utca sarkán lévő 

zöldséges előtt esős időben csak úgy lehet kiszállni az autóból, ha bokáig merülnek a vízbe. 

Szólt arról is – amit bizonyára mindenki tud – hogy a napokban betörtek a Templomba, ezért 

az Egyházközség kamerarendszert szeretne kiépíteni. Javasolta, hogy a képviselők egyedileg 

járuljanak hozzá valamilyen összeggel ehhez. Végül elmondta, hogy a Hivatal egy 

munkatársával bejárták a teljes települést, és utca, házszám szerint összeírták azokat a 

helyeket, ahol nem világít a közvilágítási lámpatest. Több, mint száz ilyen hely van, ez 

rengeteg.  

 

Zsótér Károly polgármester: utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy fel fogja venni a 

szolgáltató önkormányzati kapcsolattartójával a kapcsolatot, és egyeztet vele, kér egy rövid 

határidőt, mely alatt elhárítják ezeket a hibákat.  

A zöldséges előtti lapállyal kapcsolatban elmondta, hogy az ott futó csapadékvíz elvezető 

csövet kellene kitakarítani, ez az alapvető baj, de a közút sem megfelelően állította ott helyre 

az utat. Keresik ugyanakkor a végleges megoldást is, hiszen ez a kerékpárút, mint új 

beruházás állagát is befolyásolja.  

 

Ezután megadta a szót Jancsovics Attila képviselőnek. 

 

Jancsovics Attila képviselő: Ő három dologról szeretne beszélni. Első, és legfontosabb, hogy 

talált egy szlovák központú, de magyar irodával is rendelkező, kátyúzással foglalkozó céget, 

akik jövő hétfőn térítésmentesen eljönnek, elhozzák a gépeiket, és a Köztársaság tér egy 

részén tartanak egy kátyúzási bemutatót. A gépek kezelését nagyon könnyű megtanulni, a 

technológia pedig hosszú távú, tartós megoldást kínál.  
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A következő felvetés szintén fontos dolog. Tapasztalata szerint az ún. iskolasor előtt a 

gyermekek közlekedésére figyelmeztető táblák a két oldalon nincsenek szinkronban 

egymással. Ha ugyanis a posta felé halad valaki, akkor mehet személygépkocsival 50-nel, ha 

visszafelé jön, akkor csak 30-cal. 

Harmadik gondolata pedig az lenne, hogy – természetesen az egész településért vállalt 

felelősség mellett – a várost körzetesítenék, és minden utca egy-egy képviselőhöz tartozna, 

hogy akik ott élnek, tudnák, hogy az adott problémával kihez fordulhatnak közvetlenül.  

 

Zsótér Károly polgármester: utóbbit jó ötletnek tartja, valamikor a település hét kerületre 

volt felosztva, nyolcadik volt a tanyavilág, tehát éppen el lehetne arányosan osztani az 

utcákat. Meg fogják vizsgálni a kérdést.  

 

Tóth Csaba képviselő: a kátyúzási bemutatóval kapcsolatban kérdezte, hogy mennyibe 

kerülne ez a technológia? Mert kátyúzásra nagyon szükség lenne, csak nem mindegy, 

mennyiért. 

 

Jancsovics Attila képviselő: csak körülbelüli árakat tud mondani, de ha a cég képviselői 

hétfőn itt lesznek, mindenről pontosan felvilágosítást adnak. Amint mondta, a gépek 

kezelésére viszonylag könnyen betanítható bárki, pl. közmunkások is, míg kb. ötmillió 

forintból lehetne két kátyúzó gépet, emulzió permetezőt, döngölőt és egy utánfutót vásárolni.  

 

Mihály Ferenc képviselő: tehát ötmillió forint plusz anyagköltség árán már lehetne is 

kezdeni a kátyúzást? Mi húzza a gépeket, vagy utánfutón vannak? 

 

Jancsovics Attila képviselő: a technológiáról egy tájékoztató videó elérhető az interneten, 

érdemes lenne mindenkinek megnéznie.  

 

Zsótér Károly polgármester: akkor a bemutató és a videó alapján mindenki tájékozódhat, és 

majd tárgyalnak róla.  

 

Mihály Ferenc képviselő: elhangzott az iskolasor előtti probléma. Esetleg forgalomlassító 

ún. fekvőrendőröket lehetne oda kihelyezni. 

 

Zsótér Károly polgármester: ezzel már próbálkoztak, de végül fel kellett szedni 

valamennyit, amit leraktak a településen. Persze, meg lehet próbálni itt is, a közútkezelővel 

kell egyeztetni.  

 

Korom Éva Andrea képviselő: elmondta, hogy Rácz Árpád képviselő javaslatára az előző 

ciklusban már többféle dologgal próbálkoztak ott, de a közút mind a gyalogátkelőhely, mind a 

„fekvőrendőr” létesítését, telepítését megvétózta. Maradt lehetőségként a táblák kihelyezése, 

azt kellene megvizsgálni, hogy mi okozza az említett anomáliát.  

 

Zsótér Károly polgármester: majd Jancsovics Attila képviselővel közösen megnézik, hogy 

mi pontosan a probléma, mert az az igazság, hogy első hallásra nem is igazán érti. 

 

Jancsovics Attila képviselő: a keresztnél van egy veszélyt jelző, sebességkorlátozó tábla, ami 

a posta után, az óvoda sarkánál meg van ismételve, visszafelé viszont csak egy nagy négyzet 

alakú tábla van, ami a gyermekek közlekedésére hívja fel a figyelmet, de alatta a távolságot 

vagy sebességet szabályozó kiegészítő tábla le van ragasztva.  
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Zsótér Károly polgármester: rendben, meg fogják nézni, és megteszik a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Ezután indítványozta, hogy a napirend előtti felszólalásokat zárják le, és térjenek rá a 

napirend szerinti munkára. 

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban szereplő két napirendi ponttal. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

182/2019. (XI. 13.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2019. november 13-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Az Önkormányzat 2020. évi adópolitikájának meghatározása.  

  

2. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötése.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

 

 

 

 

1./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ADÓPOLITIKÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elöljáróban elmondta, hogy az ülést megelőzően a Pénzügyi 

Bizottság ülésén ugyanebben a személyi körben mindkét, napirenden szereplő témát 

részletesen megtárgyalták. Kérte ezért a Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra 

javasolja az előterjesztett anyagot. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

183/2019. (XI. 13.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi adópolitikájának meghatározása. 
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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 Mindszent Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének építményadóról szóló 27/2015. (XI.30.) számú 

önkormányzati rendeletét, Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

telekadóról szóló 28/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendeletét, Mindszent Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének helyi iparűzési adóról szóló 29/2015. (XI.30.) 

számú önkormányzati rendeletét, valamint Mindszent Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI.30.) számú 

önkormányzati rendeletét nem módosítja. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Adócsoport 

 

 

 

2./ ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ez az anyag is a képviselők előtt van, kérte a Pénzügyi 

Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ezt is elfogadásra javasolja. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

184/2019. (XI. 13.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött 

Együttműködési megállapodás jóváhagyása. 

 

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 a Mindszent 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött Együttműködési 

megállapodást az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Rostás Józsefné RNÖ elnök 

- Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda – nemzetiségi referens 
 

 

 

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

 

 

K. m. f.  

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Megyeri Szilvia 

jegyző 

 


