
 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2019. december 11-én megtartott 23., 

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 és Tóth Csaba képviselők, dr. Megyeri Szilvia jegyző. 

  

 

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

ülést, és megállapította, hogy az (8 fővel) határozatképes. Elmondta, hogy Rácz Árpád 

képviselő betegségére tekintettel előre jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. 

 

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

 

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

 

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

 

196/2019. (XII. 11.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2019. december 11-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Mindszenti Hírek önkormányzati kiadása. 

2. Beszámoló a Mindszenti Városgazda Np. Kft. 2019. I-III. negyedéves 

tevékenységéről.  

3. A Mindszenti Városgazda Np. Kft. és az Önkormányzat közötti közfeladat 

ellátási szerződés felülvizsgálata.    

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 
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1./ MINDSZENTI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elöljáróban elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén 

ugyanebben a személyi körben megtárgyalták a témát. Kérte ezért a Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadni az írásos 

anyagot. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

197/2019. (XII. 11.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszenti Hírek önkormányzati kiadása 

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 legyen a Mindszenti Hírek kiadója. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a 2019. december 18-i testületi ülésre 

készítse elő a szükséges rendeletmódosítás tervezetét, továbbá gondoskodjon az 

önkormányzat Beszerzési Szabályzatának megfelelő, a lap nyomdai megjelentetésének 

pontos költségére tett árajánlatok beszerzéséről. 

 

Határidő: 2019. december 18. 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

 

2./ BESZÁMOLÓ A MINDSZENTI VÁROSGAZDA NP. KFT. 2019. I-

III.NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

 

Zsótér Károly polgármester: e témában is kérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

véleményének, javaslatának ismertetését. 
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Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi Bizottság nagyon hosszasan tárgyalta a témát. Az 

anyagban két határozati javaslat van. Az első az I-III. negyedéves beszámoló elfogadásáról 

szól, ezt a Bizottság javasolja.  

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

198/2019. (XII. 11.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 2019. I-III. negyedéves beszámolója 

 

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 elfogadja a Mindszenti Városgazda 

Nonprofit Kft. 2019. I-III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Pataki Sándor, a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője  

 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a második határozati javaslatot, 

mely támogatási összeg emelésének elrendeléséről szól, és arról rendelkezik, hogy az 

Önkormányzat 28.781.966,- Ft átcsoportosítása útján a céget ennyivel megtámogatja, szintén 

elfogadásra javasolja.  

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

199/2019. (XII. 11.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Támogatási összeg emelésének elrendelése. 

 

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 Mindszenti 

Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi vesztesége rendezése 

érdekében Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019. (III.6.) önkormányzati rendeletében meghatározott 78 000000,- Ft feladatalapú 

támogatás összegét felemeli 106 781 966,- Ft-ra.  
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A támogatási összeg 28 781 966 Ft-os előirányzat-növekedés fedezeteként az 

Önkormányzat költségvetéséből fenti rendelet 2. FA. sz. melléklet szerinti HÉSZ 

módosításának költségei előirányzatról 9 700 857 Ft-ot, illetve a hozzá kapcsolódó 

ÁFA összegével együttesen 12 320 088 Ft-ot, a 2. MA. sz. melléklet szerint a I.1.a. 

Önkormányzati hivatal működtetése alcímen belül 011130 Önkormányzatok és 

önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége kormányzati 

funkcióhoz kapcsolódó Dologi kiadások (K3) előirányzatról 4 525 439 Ft-ot, a 

Működési tartalék (K5) előirányzatról 2 360 000 Ft-ot, összesen 19 205 528 Ft-ot,  a 

Mindszenti Polgármesteri Hivatal költségvetéséből a fenti költségvetési rendelet 2. 

MB. sz. melléklet szerint a I.1.a. Önkormányzati hivatal működtetése alcímen belül 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános 

igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióhoz kapcsolódó Dologi kiadások (K3) 

sorából 9 576 439 Ft-ot, mindösszesen 28 781 966 Ft-ot átcsoportosít.   

 

A végleges pénzeszközátadásnak 2019. december 31. napjáig meg kell történnie. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Pataki Sándor, a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője  

 

 

 

3./ A MINDSZENTI VÁROSGAZDA NP. KFT. ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTTI 

KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELÜLVIZSGÁLATA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: e témában is kérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az anyagot. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

200/2019. (XII. 11.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Mindszenti Városgazda Np. Kft. és az Önkormányzat közötti közfeladat- 

ellátási szerződés felülvizsgálata. 

 

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 és a Mindszenti Városgazda Np. Kft. között létrejött és a 
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279/2015. (XII.16.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott tartalmú közszolgáltatási, feladat 

átadási szerződés felülvizsgálata tárgyában született, az előterjesztéshez csatolt 

feladat- és költségkimutatás adatait a gazdasági társaság támogatási összegének 

2020. évi tervezése során figyelembe veszi.    

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Mindszenti Városgazda Np. Kft. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy napirend utáni hozzászólásra érkeztek 

kérelmek hozzá. Ennek alapján először megadta a szót Jancsovics Attila képviselőnek. 

 

Jancsovics Attila képviselő: elmondta, hogy két kérdése, illetve indítványa lenne. Az első, 

hogy a tél beállta előtt a földes utcákat jó lenne gréderrel kicsit rendbe hozni. Ebből a 

szempontból kritikus pont a Rózsa utca, amely elég szűk utca, ha sár van, az ott közlekedő 

gépjármű ha egy nagyobb lyukba belehajt, összecsapja a házak falát. 

A másik felvetése, hogy a hulladékudvarról szeretne egy néhány mondatot mondani. Beszélt a 

Városüzemeltetési Csoportvezetővel, aki azt mondta, hogy több tízmillió forint költség lenne 

egy hulladékudvar kialakítása. Ő járt a jelenlegi szolgáltató csongrádi telephelyén, illetve az 

ottani hulladékudvart megnézte. Kb. 100-200 négyzetméter kibetonozott terület, ahol 

konténerek vannak a különböző fajta hulladékoknak. Úgy gondolja, ötmillió forintból 

Mindszenten is megvalósítható lenne. Ezzel egyidejűleg pedig – miután kialakította a 

hulladékudvart az Önkormányzat - szigorítani kellene az illegális hulladéklerakók 

bírságolását. 

 

Zsótér Károly polgármester: válaszában elmondta, hogy Ő is egyeztetett a szolgáltatóval. 

Arról kapott tájékoztatást, hogy a jogszabály szerint 30 km-es körzetenként kell ilyen 

hulladékudvarokat kialakítani, és a környéken Szentesen van ilyen. Ha tehát Mindszenten 

akarnának kialakítani, azt pályázat sem támogatja, és a szolgáltatónak sem lenne kötelessége 

az ott gyűjtött hulladékot ingyenesen elszállítani, hiszen Szentesen, 30 km-en belül 

rendelkezésre áll a lehetőség. A szentesi lerakón minden fajta hulladék elhelyezhető, még az 

elektronikai is, egyetlen feltétel van, hogy igazolni kell (szerződéssel, számlával), hogy az 

adott illető szerződésben áll a szolgáltatóval. Ettől függetlenül egyetért az ötlettel, hogy ha 

mégis lehetőség lenne, akkor legyen Mindszenten is hulladékudvar, tovább fognak 

vizsgálódni ez ügyben.  

 

Ezt követően megadta a szót dr. Pálinkó Mihály képviselőnek. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: nem beszéltek össze, de Ő is egy hulladékokkal kapcsolatos 

felvetést szeretne előadni. Egyeztetni kellene a szolgáltatóval, hogy a lomtalanítás körébe nem 
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tartozó elektronikai hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsokat milyen módon lehetne a 

lakosságtól begyűjteni és elszállítani. 

A másik dolog, hogy a karácsonyi utalványok átadása alkalmával volt módja beszélni a Bozó 

testvérek egyikének feleségével. A közmeghallgatáson is elhangzott, hogy a testvérek 

mezőgazdasági gépgyűjteménye talán elkerül Mindszentről. A hivatkozott beszélgetés során 

azonban megtudta, hogy a család sem szeretné igazán ezt, nekik is az lenne a jó megoldás, ha 

Mindszenten maradna a gyűjtemény. Erre megoldás lehet pl. a József A. utcai vendégház 

udvara. A család egyébként kb. 3 millió forintban gondolkodik, hogy ennyiért megválnának a 

gyűjteménytől.  

 

Zsótér Károly polgármester: örömmel hallja ezt a hírt, hiszen szinte kéthetente találkozik a 

család képviselőivel, és korábban még hatmillió forintról volt szó. Persze, ezzel még „csak” 

megvásárolná adott esetben az Önkormányzat a gyűjteményt, annak felújítása, kiállításra 

alkalmassá tétele több, mint húszmillióba kerülne. A közmeghallgatáson említett szentesi 

vállalkozó még ennél is több pénzről beszél ezzel kapcsolatban. Mindenesetre, bármennyiről 

legyen is szó, ez csak pályázati forrásból teremthető elő. Kért minden képviselőt, hogy 

gondolkozzon a megoldási lehetőségekről, keresse azokat.  

 

Korom Éva Andrea képviselő: a közvilágítási lámpatestek ellenőrzéséről szó volt az 

előzőekben. Kérdése, hogy a hibásakat kicserélték-e már, illetve hol tart ez a dolog? 

 

Zsótér Károly polgármester: kb. 80%-át már kicserélték a hibásaknak. 

 

Korom Éva Andrea képviselő: kérdése még, hogy a Kossuth utcai, nagyon rossz állapotban 

lévő közkifolyót fel tudnák-e újítani, volna-e erre lehetőség? 

 

Zsótér Károly polgármester: felkéri az önkormányzati cég ügyvezetőjét, hogy vizsgálják 

meg.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az ülést bezárta. 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Megyeri Szilvia 

jegyző 

 

 

 


