
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

  

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2019. december 4-én közmeghallgatásként 

megtartott nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ. 

 

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

Ferenc, Pálinkó György Vince, dr. Pálinkó Mihály, Rácz Árpád és Tóth 

Csaba képviselők, dr. Megyeri Szilvia jegyző. 

 

 A közmeghallgatáson részt vett 22 fő helyi lakos. 

 

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

ülést, és megállapította, hogy az (8 fővel) határozatképes. Elmondta, hogy Zsótér Gábor 

alpolgármester előre jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud a 

közmeghallgatáson részt venni. 

 

Javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjére a meghívó szerint. 

 

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

 

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

 

194/2019. (XII. 4.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása.  

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2019. december 4-i, közmeghallgatásként 

megtartott rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató az elmúlt önkormányzati ciklusban megvalósított fejlesztésekről. 

2. Közérdekű kérdések, javaslatok.    

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

 

 

1./ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMÚLT ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSBAN 

MEGVALÓSÍTOTT FEJLESZTÉSEKRŐL. 

 

Zsótér Károly polgármester: a pályázatok valamennyi lényeges, számszerű adatával 

kiegészítve részletes és teljes körű tájékoztatást adott az elmúlt ciklusban megvalósított, 

valamint a jelenleg még futó projektekről, beruházásokról. 
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Az elmondottakhoz sem a képviselők, sem a megjelent lakosság részéről kérdés, hozzászólás 

nem hangzott el, ezért a tájékoztató elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

195/2019. (XII. 4.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt önkormányzati ciklusban megvalósított fejlesztésekről.  

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az elmúlt 

önkormányzati ciklusban megvalósított fejlesztésekről a polgármester által 

előterjesztett tájékoztatót.   

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

 
 

2./ KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK, JAVASLATOK. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elöljáróban elmondta, hogy a lakosságnak lehetősége volt 

előre megfogalmazni és elküldeni (levélben vagy elektronikus levélben) kérdéseket a 

közmeghallgatásra. Ezzel többen éltek is, viszont közülük nem mindenki van most jelen. Akik 

nincsenek itt azok írásban fognak választ kapni a kérdéseikre. 

 

Az írásban kérdést benyújtók közül jelen van Ménesi Lajos Kossuth u. 38. sz. alatti lakos. Az 

Ő első kérdése a Bozó testvérek mezőgazdasági gépgyűjteménye elhelyezésének sorsára 

irányult. Ezzel kapcsolatban a kérdezőnek elmondta, hogy évekkel ezelőtt rendkívüli 

támogatási kérelemmel fordult a Miniszterelnökséghez, ahonnan támogató szándékot 

tapasztalt, az elmúlt öt évben többször járt Budapesten a témában egyeztetni. Sajnos azonban 

anyagi támogatást mégsem sikerült a gépgyűjtemény elhelyezéséhez szereznie. Ekkor fordult 

Farkas Sándor országgyűlési képviselőhöz segítségért, akinek közreműködésével úgy tűnik, 

hogy egy szentesi vállalkozó fogja megvásárolni a gyűjteményt. (Mintegy 25 millió forintról 

van szó, amely összeg szinte fillérre megegyezik azzal, amit Ő a Miniszterelnökségtől remélt 

megkapni.) A szentesi vállalkozó a gyűjtemény elhelyezésére rákölt még majdnem 

ugyanennyit, és így méltó elhelyezést kaphat a gyűjtemény, állandó kiállításként meg lehet 

majd tekinteni, csak nem Mindszenten, hanem Szentesen. 

Ménesi Lajos második kérdése az ún. iskolasor előtti útszakasz önkormányzati tulajdonba 

vételére irányult. Ezzel kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy van rá lehetőség, a folyamatot 

el is indították, azonban rendkívül bonyolult és hosszadalmas adminisztrációja van ennek 

(előtanulmányt kell készíteni, módosítani kell a központi útnyilvántartást, telekmegosztás lesz 

szükséges, mert a Szabadság tér jelenleg egy helyrajzi számon szerepel, stb.). Ha 

önkormányzati tulajdonba kerül, akkor lehet majd ott a helyi szándékok szerinti, az iskolások 

védelmét szolgáló forgalomtechnikai intézkedéseket saját hatáskörben megtenni, persze a 

KRESZ előírásainak betartásával.  
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Végül elmondta, Ménesi Lajos a helyi adózóknak megküldött tájékoztatóban felfedezett egy-

két hibát, ezekre hívta fel a figyelmet, melyet megköszönt. A hibákat kijavították. 

 

Ménesi Lajos Kossuth u. 38.: azért tette fel írásban utóbbi kérdését, mert ellentmondásosnak 

találja az arra az útszakaszra kihelyezett táblák utasításait, illetve nem tartja életszerűnek, 

hogy iskolai szünetben, éjjel, valamint hétvégén is 30 km-es sebességkorlátozás legyen, 

amikor nincs iskola, nem járnak ott gyerekek.  

 

Zsótér Károly polgármester: valóban, a megoldás majd az lehet, ha saját hatáskörben lesz 

módja szabályozni ott a forgalmat az Önkormányzatnak. Persze az is évek munkájába telt, 

amíg egyáltalán a forgalomlassító táblák kikerültek. 

 

Szilágyi János Szabadság u. 48.: a pályázati beszámolóban elhangzott egyes beruházások 

hiányosságaira hívta fel a figyelmet. 

 

Zsótér Károly polgármester: valamennyi projekt esetében van megbízott műszaki ellenőr, 

az Ő felelőssége, hogy a kivitelező hibátlanul teljesítsen.  

 

Ménesi Imre Csokonai u. 17.: egy hulladékudvar kialakításának, valamint a veszélyes 

hulladékok elhelyezésének lehetőségéről érdeklődött. 

 

Zsótér Károly polgármester: egy hulladékudvar kialakításának rendkívül szigorú feltételei, 

és ebből következően magas költségei vannak. Jelenleg egy engedéllyel rendelkező céggel 

tárgyalnak a megoldási lehetőségekről. A veszélyes hulladékok gyűjtésére és elszállítására 

pedig tavasszal szervezni fog az Önkormányzat egy akciót, erről természetesen tájékoztatni 

fogják a lakosságot. A lehetőségek függvényében elképzelhető, hogy rendszeresek lesznek 

ezek az akciók.  

 

Mihály János Napkelet u. 46.: a volt szeméttelep környékén tapasztalható áldatlan 

állapotokra hívta fel a figyelmet. 

 

Kifogásolta ezen túlmenően, hogy nem értesült róla, hogy a közmeghallgatásra előre írásban 

is lehet kérdéseket feltenni. 

 

Zsótér Károly polgármester: röviden összefoglalta a volt szeméttelep területe 

önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatban évek óta húzódó ügy eddigi legfontosabb 

történéseit. A lényeg, hogy a volt telep területének és környékének rendbetételére, a 

rekultivációra csak akkor lesz igazán lehetőség, ha önkormányzati tulajdonba kerül végre. 

Addig egy (vagy több) kamera kerül kihelyezésre, amelyekkel megpróbálják elriasztani az 

illegális hulladéklerakókat. A legfontosabb persze a tudatformálás lenne, hogy mindenki 

igényes legyen saját környezetére, a hulladékot a megfelelő engedéllyel rendelkező 

szolgáltatónak adja át, és ne közterületen helyezze el.  

 

A megfogalmazott kifogásra pedig elmondta, hogy a közmeghallgatásra szóló meghívóban 

tájékoztatták a lakosságot az előzetes kérdésfeltevés lehetőségéről. A meghívó a város 

honlapján is megjelent. 

 

Hevesi József Akácfa u. 12.: az Ady E. utcai és Szőlő utcai kamionforgalmat kifogásolta, az 

utak védelmében emelt szót. 
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Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy az önkormányzati kezelésű utakon van 

lehetőség helyi korlátozásokat bevezetni (súlykorlátozás vagy behajtási tilalom). Az is igaz 

ugyanakkor, hogy a jelenlegi jogi szabályozás védi a vállalkozás szabadságát, a kihelyezett 

táblák ellenére egy vállalkozó a saját telephelyére a gépjárműveivel behajthat, ez nem tiltható 

meg. Tehát amíg a vállalkozó telephelye ott van, nem igazán van mit tenni. 

 

Samu Lászlóné Thököly u. 39.: sokszor tapasztalja, hogy a kerékpárutat nem megfelelően 

takarítják. 

 

Zsótér Károly polgármester: ez a Mindszenti Városgazda Np. Kft. feladata, adott 

problémával mindig hozzájuk kell és lehet fordulni. 

 

A megjelentek részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért megköszönte a 

részvételt, és a közmeghallgatást bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Megyeri Szilvia 

jegyző 

 

 

 


