
 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2020. január 20-án megtartott 1., rendes nyílt 

üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

Jelen vannak:   Zsótér Károly polgármester, Zsótér Gábor alpolgármester, Mihály Ferenc, dr. 

Pálinkó Mihály, Pálinkó György Vince, Rácz Árpád és Tóth Csaba 

képviselők, dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző. 

  

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

ülést, és megállapította, hogy az (7 fővel) határozatképes. Elmondta, hogy Korom Éva Andrea 

és Jancsovics Attila képviselők előre jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt venni. 

 

Napirend előtt megadta a szót először dr. Késmárki-Szabó Olga jegyzőnek. 

 

Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző: két dologról szeretne tájékoztatást adni, illetve ezekre a 

képviselők figyelmét felhívni. Az első már mindenki előtt ismert, bizonyára folyamatban is 

van, jelesül, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő január 31-ig 

köteles eleget tenni, kérte e határidő betartását. Másik dolog pedig a képviselők kötelező 

képzése, melyről a Miniszterelnökségtől kaptak egy tájékoztatót, ez papír alapon most 

kiosztásra kerül a képviselőknek, kérte ebben az esetben is a február végi határidő betartását, 

valamint felajánlotta, hogy a képviselők ezzel kapcsolatban bármilyen kérdéssel fordulhatnak 

hozzá, illetve az aljegyzőhöz.  

 

Zsótér Károly polgármester: ezen túlmenően jelezte, hogy Pálinkó György Vince képviselő 

kért még szót napirend előtt, természetesen megadja majd a lehetőséget, de előtte megadta a 

szót Erdősi Norbert projektmenedzsernek, és kérte, hogy a pályázatok aktuális állásáról adja 

meg szokásos tájékoztatóját. 

 

Erdősi Norbert projektmenedzser: elmondta, hogy január végéig el kell számolni az összes, 

Belügyminisztériumhoz kapcsolódó pályázattal, most ezek a munkák zajlanak. A TOP-osok 

közül is voltak olyanok, melyeknél a mérföldkő december 31. volt, ezek elszámolásának 

határideje is január 31. Három-négy olyan pont van ezeken felül, ami kicsit „izgalmasabb”. 

Egyik az ipari csarnok, amit február végére kellene befejezni, január elején kellett volna 50%-

os készültséget jelenteni, de látható, hogy a kivitelezés még nem érte el ezt az arányt. 

Hivatalosan még ugyan nem lehet a kivitelezőt kérdőre vonni, de a műszaki ellenőrön 

keresztül jelezték neki a problémát, mert ha csúszás várható, azt megfelelő időben jelezni 

kellene az Államkincstár felé. Következő kissé problémás eset a strandos pályázat 

ködszínházas része. Erről szó volt már a pénzügyi bizottsági ülésen, lényeg, hogy egyszerűbb 

lenne újra kiírni a közbeszerzést, mint műszaki tartalmat módosítani (utóbbi esetben biztos, 

hogy nyár végéig elhúzódna, és csak azután lehetne megkezdeni a kivitelezést). Harmadik, 

amiről most szólni szeretne, a kohéziós pályázat keretében tervezett fásítási program, melyben 

dr. Pálinkó Mihály képviselő nyújt segítséget. Fásításra, zöldfelület szépítésre nagyjából 

bruttó 2 millió forint jut majd e pályázatból, és a szociális szövetkezet in-house beszerzés 
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útján kapta meg ezt a pénzt anyagbeszerzésre, a fa- és növényültetést pedig térítésmentesen 

végzik majd. Már vannak elképzelések, hogy a település mely részeire ültetnének új fákat, 

növényeket, de várják a további ötleteket is (2023-ig 2023 növényt szeretnének ültetni). 

Örömteli, hogy a helyi, virágértékesítéssel foglalkozó vállalkozók, de még magánszemélyek 

is felajánlották, hogy „beszállnának” ebbe a programba. Végül a negyedik, amiről most 

szólnia kell, az a dózsa-telepi közösségi ház programokkal való feltöltése. Legalább 2-3 évre 

szeretnének egy programtervet kidolgozni, éppen holnap fognak Polgármester Úrral az 

Államkincstárhoz menni egy ezzel kapcsolatos egyeztetésre. A programok összeállításában 

nagy segítséget nyújtott Szabó József, a Dózsa-telepért Egyesület elnöke, és a maga részéről 

reméli, hogy az Államkincstárnál holnap rábólintanak.  

 

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

megköszönte azt a projektmenedzsernek, majd megadta a szót Pálinkó György Vince 

képviselőnek. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: elmondta, hogy néhány javaslatot juttatott el a 

közelmúltban a Polgármester Úr részére az újszülöttek erdejének és ezzel a régi temető 

területe hasznosításának, országzászló felállításának, valamint az ún. Gyümi kocsma előtt 

kivágott platánfák pótlásának gondolatával. Javaslataira megkapta a válaszokat, melyeket 

megköszönt, és bár azok még nem a konkrét megvalósításról szólnak, tudomásul veszi. Kéri 

ugyanakkor, hogy a város vezetése keresse a megvalósítás lehetőségeit, illetve kérte, hogy a 

válaszok, vagy azok lényege jelenjen meg a Mindszenti Hírekben is. A javaslatok közül a 

legfontosabbnak az országzászló létesítését tartaná, hiszen idén van Trianon 100 éves 

évfordulója.  

 

Zsótér Károly polgármester: mindenképpen építő jellegűnek és megfontolásra érdemesnek 

tartja az említett javaslatokat. Az országzászlónak, ha már elhatározzák a felállítását, 

olyannak kell lennie, mint amit az elődök elképzeltek, viszont erre először forrást kellene 

találni. Ugyanez a gond az újszülöttek erdejének kialakításával is, jelesül az anyagiak, hiszen 

mindenki ismeri, hogy egy temető felszámolásának milyen szigorú szabályai, és ezzel együtt 

mekkora költségei vannak.  

 

E mellett jelezte még, hogy dr. Pálinkó Mihály képviselő napirend utáni felszólalásra kért 

lehetőséget, természetesen megadja majd a szót. 

 

Ezután elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatban néhány tájékoztatása, valamint módosító 

javaslata van. Első, hogy a munkatervben a januári ülés pontjai között szerepelt a DAREH 

Társulás elmúlt évi tevékenységéről szóló tájékoztató, azonban az még nem készült el, ezért 

már a meghívóban sem szerepelt, később fogják tárgyalni. Szintén későbbi időpontban 

javasolta tárgyalni a meghívó szerinti 2. napirendi pontot, jelesül a Városgazda Kft. 2019. IV. 

negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót, miután a Kft. ügyvezetője kérelmet juttatott el 

hozzá, melyben az idő rövidségére tekintettel határidő módosítást kért február 10-ig a 

beszámoló elkészítésére. Úgy gondolja, ez megadható, a napirendi pont elnapolható, hiszen a 

költségvetés elfogadása előtt így is lehetőség lesz ezt megtárgyalni. Következő javaslata, hogy 

a temető üzemeltetésére kiírt pályázat eredményéről a döntés a zárt ülésről kerüljön át a nyílt 

ülésre, hiszen csupán egy cég nyújtott be ajánlatot. Végül – a megjelent érintettek idejének 

kímélése miatt – célszerűségi szempontból javasolta, hogy a meghívó szerinti 11-es és 15-ös 

téma tárgyalását hozzák előre, és azokat 2. és 3. napirendi pontként tárgyalják.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a napirendre vonatkozó javaslatot az általa tett 

módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2020. január 20-i rendes ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 

közötti tevékenységről.  

2. Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság új nem képviselő tagjának 

megválasztása. 

3. Együtt a Mindszenti Dózsa-telepi Általános Iskolások Jobb Jövőjéért Alapítvány 

báli terembérlete.  

4. Költségvetést megalapozó döntés I. – A Városgazda Kft. 2020. évi közfeladat 

finanszírozása.  

5. Költségvetést megalapozó döntés II. – Költségvetési pályázatok.  

6. Költségvetést megalapozó döntés III. – Illetményalap meghatározása.  

7. Költségvetést megalapozó döntés IV. – Szociális normatíva. 

8. Költségvetést megalapozó döntés V. – Civil szervezetek támogatása.  

9. A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet 

módosítása.  

10. Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása.   

11. Hirdetési díjak megállapítása – Mindszenti Hírek. 

12. A 2020. évi óvodai beiratkozás, valamint az óvoda nyári zárva tartása 

időpontjának meghatározása.  

13. A Mindszenti Veterán Jármű Egyesület kérelme.  

14. Mindszenti Lovas Klub 2020. évi báli terembérlete.  

15. „Vízilátványosság létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

nyilvánítása.  

16. Döntés a köztemető üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról, a közszolgáltatási 

szerződés-tervezet jóváhagyása. 

Zárt ülés:  

17. Mindszenti Hírek önkormányzati kiadása.  

18. Döntés az ALFÖLDVÍZ Zrt. működésének segítéséről részvényjegyzés útján.  

19. Közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadása ködszínház 

létesítésére.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

 
 

 



4 
 

1./ BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL, ÉS A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTTI 

TEVÉKENYSÉGRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. Kérdés, 

hozzászólás nem hangzott el, ezért annak elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két testületi ülés 

közötti tevékenységről. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti tevékenységről a 

polgármester által előterjesztett beszámolót. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

 

 

 

2./ EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁG ÚJ NEM 

KÉPVISELŐ TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: röviden összefoglalta az anyagban leírtakat, melynek lényege, 

hogy Csurár István eddigi külsős tag lemondott tisztségéről, helyette Pölös Mihály Mindszent, 

Szőlő u. 8. sz. alatti lakost javasolja a Bizottság új külsős tagjának.  

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság új nem képviselő tagjának 

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.) 
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önkormányzati rendelet (Ör.) 65.§ (2) bekezdése alapján Csurár István Mindszent, 

Kápolna u. 6. sz. alatti lakos tag megüresedett helyére 

 

Pölös Mihály Mindszent, Szőlő u. 8. sz. alatti lakost 

 

az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság nem képviselő tagjává 

megválasztja. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda 

- Pölös Mihály bizottsági tag, Mindszent, Szőlő u. 8. 

 

 

Ezt követően Pölös Mihály letette 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 külsős bizottsági tag aláírta az esküokmányt. 

 

 

 

 

3./ EGYÜTT A MINDSZENTI DÓZSA-TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK JOBB 

JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY BÁLI TEREMBÉRLETE.  

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Túri-Nagy János jogtanácsost az előterjesztés 

szóbeli kiegészítésére. 

 

Dr. Túri-Nagy János jogtanácsos: röviden összefoglalta az előterjesztésben foglaltakat, 

melynek lényege, hogy az ott szereplő összegben támogatná a város a rendezvényt a Civil 

Alap előirányzata terhére. 

 

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

elhangzottakat. 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a bizottsági ülésen ugyanebben a személyi 

körben részt vettek, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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4/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Együtt a Mindszenti Dózsa - Telepi Általános Iskolások Jobb Jövőjéért 

Alapítvány báli terembérletének támogatása. 

 

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 az Együtt a 

Mindszenti Dózsa-telepi Általános Iskolások Jobb Jövőjéért Alapítványt (6630 

Mindszent, Iskola utca 72-76.) - a szervezésében 2020. február 15-én megtartásra 

kerülő jótékonysági bál színhelyéül szolgáló sportcsarnok bérleti díja részbeni 

fedezeteként - Mindszent Város Önkormányzata 35.200,- Ft támogatásban részesíti, 

a Civil Alap terhére. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Együtt a Mindszenti Dózsa-telepi Általános Iskolások Jobb Jövőjéért                            

Alapítvány 

 

 

 

 

4./ KÖLTSÉGVETÉST MEGALAPOZÓ DÖNTÉS I. – A VÁROSGAZDA KFT. 2020. 

ÉVI KÖZFELADAT FINANSZÍROZÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, erre a témára is igaz, hogy egyszer már a Pénzügyi 

Bizottság ülésén megtárgyalták, ezért kérte a 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, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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5/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

 

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 Kft-nek átadott és általa ellátandó közfeladatok finanszírozása 

érdekében a 2020. évi költségvetési rendeletbe az átadható pénzeszközök összegét a 

feladatok műszaki tartalmának megfelelően előzetes előirányzatként 106.781.966,- Ft 

kerüljön tervezésre azzal, hogy 2020. február 10-ig benyújtandó üzleti terv alapján 

kerül meghatározásra a tényleges támogatási összeg. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy e határozatnak megfelelően gondoskodjon a Kft részére 

ezen maximális összegnek megfelelő pénzeszközök időarányosságot figyelembe vevő 

átadásáról. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásakor gondoskodjon az 

átadható pénzeszközök e határozatnak megfelelő összegének költségvetésbe történő 

beemeléséről. 

 

Felkéri a Mindszenti Városgazda Np. Kft. ügyvezetőjét, hogy e határozatnak 

megfelelően 2020. február 10-ig készítse el és nyújtsa be a Kft. 2020. évi üzleti tervét. 

 

 

Határidő:  

- 2020. február 10. az üzleti terv benyújtását illetően, 

- 2020. évi költségvetési rendelet megállapításáig folyamatosan a támogatási előleg 

folyósítását illetően, 

- illetve a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásakor a végleges támogatási 

összeg meghatározása tekintetében. 

 

Felelős: polgármester 

 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki - Szabó Olga – jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Mindszenti Városgazda Np. Kft. 

 

 

 

Tárgy: Költségvetést megalapozó döntés I. – A Mindszenti Városgazda Np. Kft. 2020. 

évi közfeladat finanszírozása. 
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5./ KÖLTSÉGVETÉST MEGALAPOZÓ DÖNTÉS II. – KÖLTSÉGVETÉSI 

PÁLYÁZATOK. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: 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, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A 2020. évi költségvetést megalapozó döntések II – Fejlesztési döntések 

 

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 kerüljön 

betervezésre a 2020. évi költségvetésbe: 

 

- a komp fejlesztés pályázati önerejeként felhalmozási kiadási előirányzatként 

500 000 Ft nettó összegben. 

- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tekintetében az 

önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztésére, felújítására az Óvodai épület vonatkozásában pályázati 

önerőre felhalmozási kiadási előirányzatként 1 578 947 Ft bruttó összeg. 

- a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtásához szükséges önerő 

összegére felhalmozási kiadási előirányzatként 650 000 Ft bruttó összegben. 

- Működési tartalékra 5 000 000 Ft működési kiadási előirányzatként, illetve 

- Fejlesztési tartalékra szintén 5 000 000 Ft felhalmozási kiadási előirányzatként. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 
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6./ KÖLTSÉGVETÉST MEGALAPOZÓ DÖNTÉS III. – ILLETMÉNYALAP 

MEGHATÁROZÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az idén az illetményalapot 

50.245,- Ft-ban javasolja megállapítani. 

 

Zsótér Károly polgármester: az ezzel kapcsolatos rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 1/2020. 

önkormányzati rendeletét a köztisztviselők illetményalapjáról. 

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

 

 

 

7./ KÖLTSÉGVETÉST MEGALAPOZÓ DÖNTÉS IV. – SZOCIÁLIS NORMATÍVA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi, valamint a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

Dr. Pálinkó Mihály Biz. elnök-h.: az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság 

támogatja a határozati javaslatot. 

 

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

anyagot. 

 

Zsótér Károly polgármester: a két Bizottság egybehangzó javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Költségvetést megalapozó döntés IV. – szociális normatíva. 

 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

1. Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Költségvetést megalapozó döntés IV. – 

Szociális normatíva” tárgyú előterjesztést, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint az 

Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. sz. 

mellékletének III. 1. pontja szerinti, „A települési önkormányzatok szociális feladatainak 

egyéb támogatása” jogcímen rendelkezésre álló előirányzat terhére a 2020. évi költségvetési 

rendeletben a szociális feladatok ellátására a következő eredeti előirányzatok kerüljenek 

tervezésre: 
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Megnevezés Eredeti előirányzat 

(Ft) 

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok (szociális étkeztetés, 

tanyagondnoki szolgáltatás, intézményi és szünidei 

gyermekétkeztetés) központi támogatásának kiegészítése 

 

Helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások, ezen belül: 

 

 

 

2.164.718 

 

 - lakásfenntartási települési támogatás 9.000.000 

- tüzelővásárlási települési támogatás 1.000.000 

- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott t.t. 1.200.000 

- iskolakezdési települési támogatás 500.000 

- óvodáztatási települési támogatás 200.000 

- rendkívüli települési támogatás 1.500.000 

Lakás-felújítási támogatás 

Köztemetési költségek 

Idősek Ápolást, Gondozást Nyújtó Otthona működési ktg. 

kiegészítése 

Karácsonyi ajándékutalványok 

Újszülött utalványok 

Karácsonyi melegétel-osztás 

4.000.000 

600.000 

 

20.000.000 

1.000.000 

600.000 

100.000 

Összesen: 41.864.718 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert és felkéri a jegyzőt, hogy a Mindszent Város Önkormányzata 

2020. évi költségvetéséről szóló helyi rendelet tervezetének előkészítése során a szociális 

feladatok tervezésének keretében az 1. pontba foglaltakat vegyék figyelembe. 

 

Határidő: szöveg szerint 

 

Felelős:     polgármester 

       jegyző 

  

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

 

  

 

8./ KÖLTSÉGVETÉST MEGALAPOZÓ DÖNTÉS V. – CIVIL SZERVEZETEK 

TÁMOGATÁSA. 

 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését. 
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Pálinkó György Vince Biz. elnöke: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság azzal a 

módosítással javasolja elfogadni a határozati javaslatot, hogy a Mindszenti Tűzoltó Egyesület 

támogatását 100 ezer forinttal tervezzék. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is ezt a módosított javaslatot 

támogatja. 

 

Zsótér Károly polgármester: a két Bizottság egybehangzó javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Költségvetést megalapozó döntés V. – Civil szervezetek támogatása. 

 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

javaslata alapján úgy határoz, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet előkészítése 

során: 

 

a) a Civil Alap kiadási előirányzatát 2,5 M Ft-ra, 

b) a Mindszenti Polgárőr Egyesület támogatását 50 ezer Ft-ra, 

c) a Mindszenti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatását 100 ezer Ft-ra, 

d) a Mindszenti Idősekért Közalapítvány támogatását 1,2 M Ft-ra, (melyből 200 

ezer Ft-ot a gyógyászati eszközök javítására és alkatrész beszerzésére 

fordíthatja) 

tervezi be. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

                 jegyző 

 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 
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9./ A HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS DÍJAIRÓL 

SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság azzal a módosítással javasolja 

elfogadni a tervezetet, hogy a 4. § (2) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdésében azonos 

összegek kerüljenek megállapításra. 

 

Zsótér Károly polgármester: a rendelet-tervezetet ezzel a módosítással szavazásra 

bocsátotta. A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta, ezzel 

megalkotta 2/2020. önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 9/2017. (III. 

30.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 

 

10./ AZ ÖNKORMÁNYZAT SZMSZ-ÉNEK MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-

tervezetet. 

 

Zsótér Károly polgármester: a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a 

rendelet még a mai napon kihirdetésre kerül, és az 18 órakor lép hatályba. A Képviselő-

testület a tervezetet egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 3/2020. 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

A rendelet kihirdetésének idejére rövid technikai szünetet rendelt el.  

 

 

 

11./ HIRDETÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA – MINDSZENTI HÍREK. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

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

a határozati javaslatban szereplő táblázatba foglalt díjakkal. 
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Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

             Tárgy: Hirdetési díjak megállapítása – Mindszenti hírek 

 

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 

hírek hirdetési díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Hirdetés mérete Ára 

fél oldalas 10.500,- Ft + Áfa 

egynegyed oldalas  5.250,- Ft + Áfa  

egynyolcad oldalas 2.625,- Ft + Áfa 

apróhirdetés 50,- Ft/szó + Áfa* 

 

 * a névelő nem számít önálló szónak. 

 

Dönt továbbá arról, hogy a hirdetések csak fekete-fehér felületen, maximum 2 oldal 

terjedelemben jelentethetők meg, továbbá az önkormányzat intézményei, a civil 

szervezetek, valamint a Mindszenti Általános Iskola városi rendezvényekhez 

kapcsolódó hirdetései, tájékoztatói térítésmentesek. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

-    Mindszenti hírek felelős szerkesztője 

 

 

 

12./ A 2020. ÉVI ÓVODAI BEIRATKOZÁS, VALAMINT AZ ÓVODA NYÁRI 

ZÁRVA TARTÁSA IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte az Oktatási Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Pálinkó György Vince Biz. elnöke: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra 

javasolja a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A 2020. évi óvodai felvétel, valamint az óvoda nyári zárva tartása időpontjának 

meghatározása. 

 

H A T Á R O Z A T : 

 

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

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 20. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Mindszent Város 

Önkormányzata óvodai beiratkozást hirdet a 2020/2021. nevelési évre a mellékelt 

hirdetmény szerint. 

 

Megállapítja továbbá, hogy a Nyári óvodai zárva tartás időpontja feladat-ellátási 

helyenként a következő: 

 

Móricz Zs. u.-i tagóvodában: 2020. június 29. - 2020. július 24. 

                                                 (nyitás: 2020. július 27., hétfő) 

 

 Székhelyen és a József A. utcai telephelyen: 2020. július 27. - 2020. augusztus 25. 

                                                                (nyitás: 2020. augusztus 26., szerda) 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hirdetmény 

közzétételéről a város honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét 

kezdeményezze a Károly Óvoda saját honlapján és a helyben szokásos módon.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Károly Óvoda intézményvezetője 

 

 

13./ A MINDSZENTI VETERÁN JÁRMŰ EGYESÜLET KÉRELME. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

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

Egyesület támogatását. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2020. (I. 20.) Kt. sz. 
 

Tárgy: XII. Veterán Motorok és Autók Találkozója és Magyarock Napja rendezvény 

támogatása. 

 

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 Művelődési 

Központ előtti tér területének, valamint az ún. iskolasor előtti útszakasz József A. 

utcai kereszteződésig terjedő területének használatát a 2020. június 5. és 6. napján 

megrendezésre kerülő XII. Veterán Motorok és Autók Találkozója és Magyarock 

Napja rendezvény lebonyolítása céljára a Mindszenti Veteránmotoros Egyesület, 

mint szervező részére térítésmentesen biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Mindszenti Veteránjármű Egyesület elnöke Mindszent, Liliom zug 1/A 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

 

14./ A MINDSZENTI LOVAS KLUB 2020. ÉVI BÁLI TEREMBÉRLETE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

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

támogatását a határozati javaslatban szereplő összeggel. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta azzal, hogy ebben az esetben 

is a Civil alap terhére történik a támogatás. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Mindszenti Lovas Klub báli terembérletének támogatása. 
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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 a Mindszenti 

Lovas Klubot (6630 Mindszent, Móricz Zsigmond u.19.) – a szervezésében 2020. 

január 25-én megtartásra kerülő, XXI. jótékonysági bál színhelyéül szolgáló 

sportcsarnok bérleti díja részbeni fedezeteként – Mindszent Város Önkormányzata 

36.000,- Ft támogatásban részesíti a Civil Alap terhére.  

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Mindszenti Lovas Klub 

 

 

 

15./ „VÍZILÁTVÁNYOSSÁG LÉTESÍTÉSE” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 

EREDMÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a közbeszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítását. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: „Vízilátványosság létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

nyilvánítása. 

 

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 

„Vízilátványosság létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek 
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nyilvánítja, figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § 

(1) bekezdés a) pontjára. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Murvai László, Saldo Zrt. 1135 Bp., Mór u. 2-4. 

 

 

 

16./ DÖNTÉS A KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT 

ELBÍRÁLÁSÁRÓL, A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 

JÓVÁHAGYÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a temető üzemeltetéssel 

a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-t megbízni. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Mindszenti Köztemető üzemeltetőjének kiválasztása 

 

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 

Köztemető üzemeltetésre 210/2019. (XII.18.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázati 

felhívással indult eljárást eredményesnek minősíti.  

 

A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1., 

képviseli Varga György üv.) székhelyű gazdasági társaságot, mint a legelőnyösebb 

ajánlattévőt nyertesként kiválasztja. 

 

Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval az előterjesztés 

mellékletét képező tartalmú kegyeleti közszolgáltatási szerződést kösse meg. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 
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Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki – Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Csongrád Megyei Kegyeleti Kft nyertes ajánlattevő 

 

 

Zsótér Károly polgármester: az anyagban lévő második határozati javaslattal kapcsolatban 

is kérte a Bizottság javaslatát. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi Bizottság ezt a határozati javaslatot is indítványozza 

elfogadni. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2020. (I. 20.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Felhatalmazás együttműködési szerződés megkötésére 

 

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 felkéri és felhatalmazza Pataki 

Sándort, a Mindszenti Városgazda Np. Korlátolt felelősségű Társaság ügyvezetőjét, 

hogy a Mindszenti Köztemető üzemeltetésére kiválasztott kegyeleti közszolgáltatóval 

a fenntartási és üzemeltetési feladatellátások összehangolása érdekében a szükséges 

tartalmú együttműködési szerződést megkösse.  

   

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     Pataki Sándor ügyvezető 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Késmárki–Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Pataki Sándor Mindszenti Városgazda Np. Kft. ügyvezetője. 

 

 

 

Zsótér Károly polgármester: napirend után megadta a szót dr. Pálinkó Mihály képviselőnek. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: a Bozó testvérek mezőgazdasági gépgyűjteménye 

Mindszenten tartása érdekében emelt szót. Beszélt a családdal, akik nagyon szeretnék, ha a 

gyűjtemény Mindszenten maradna, de azért válnának meg tőle, mert már idősek, nem tudják, 

mit hoz a holnap. Három millió forintot kérnének a gyűjteményért, és az elhelyezési 
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lehetőségekre is tettek egy-két javaslatot. A Mezőgazdasági Minisztérium szakértője a 

napokban meg fogja nézni a gyűjteményt, és a család a képviselőket is meghívta, hogy 

tekintsék meg azt. A maga részéről azt javasolná, hogy be kellene állítani ezt az összeget az 

idei költségvetésbe. 

 

Zsótér Károly polgármester: ha egy mód lesz rá, mindenképpen meg kellene tartani ezt a 

gyűjteményt, mint a helyi kulturális értékek részét. Tárgyalni kell még a családdal, és egy 

megalapozott előterjesztés alapján dönthetne a testület. Az anyagot megpróbálja a következő 

ülésre előkészíteni. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az ülés nyílt részét lezárta. 

(A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Késmárki-Szabó Olga 

jegyző 

 


