
 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2020. február 14-én megtartott 2., rendkívüli 

nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

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

Kororm Éva Andrea, Pálinkó György Vince, dr. Pálinkó Mihály, 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 8 fővel határozatképes. Elmondta, hogy Mihály Ferenc 

képviselő munkahelyi elfoglaltságára tekintettel nem tud az ülésen részt venni. 

 

A meghívóban közölt napirenddel kapcsolatban jelezte, hogy ahhoz vannak módosító 

javaslatai. Elsőként – miután maga is részt vett a Pénzügyi Bizottság ülésén – indítványozta, 

hogy a Bizottság javaslatára, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (Áht.) 24. § (3) és 25. § (1) bekezdésére, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (X. 23.) Ör. 19. § (1) bekezdésére, a jelen ülés 

meghívójában szereplő, „Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete” tárgyú 

előterjesztés tárgyalását – tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet tervezete több ponton 

javításra, kiegészítésre szorul, az vitára nem alkalmas – napolják el, és azt a legkésőbb 

március 10-ig megtartandó következő rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalják.  

Másik javaslata, hogy a meghívó szerinti 4. napirendi pontot hozzák előre elsőnek, a hatodikat 

pedig másodiknak, a többi sorrendje változatlan maradna. 

 

Kérdés, más javaslat nem hangzott el, ezért a napirendre vonatkozó javaslatot az általa tett 

módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

19/2020. (II. 14.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2020. február 14-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A 2020. évi költségvetést megalapozó döntés VI. – Felhalmozási kiadás. 

2. Bölcsőde pályázat előzetes tanulmányaira vállalkozó kiválasztása.  

3. Városgazda Np. Kft. 2019. évi IV. negyedéves beszámolója.  

4. Városgazda Np. Kft. 2019. évi éves beszámolója.  

5. Városgazda Np. Kft. 2020. évi üzleti terve.  
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6. Szociális normatívára vonatkozó költségvetést megalapozó döntés módosítása.  

7. Döntés a 2020. évi folyószámlahitel felvételéről.  

 

Ezzel egyidejűleg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára, figyelemmel az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) és 25. § (1) 

bekezdésére, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2019. (X. 23.) Ör. 19. § (1) bekezdésére, a jelen ülés meghívójában szereplő, „Az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete” tárgyú előterjesztés tárgyalását – 

tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet tervezete több ponton javításra, 

kiegészítésre szorul, az vitára nem alkalmas – elnapolja. 

Felkéri a polgármestert, hogy Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetési rendelet-tervezetét a legkésőbb 2020. március hó 10. napjáig 

megtartandó képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

 

 

 

1./ A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉST MEGALAPOZÓ DÖNTÉS VI. – 

FELHALMOZÁSI KIADÁS. 

 

 

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

volt valamennyi képviselő, és ott részletesen megtárgyalták a napirenden szereplő témákat. 

Kérte ezért a Bizottság véleményének javaslatának ismertetését. 

 

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

elfogadni az anyagot. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

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

 

Tárgy: A 2020. évi költségvetést megalapozó döntések VI. – Felhalmozási kiadás 

 

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 az immateriális javakra felhalmozási kiadási 

előirányzatként 6 M Ft nettó összegben. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
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Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

2./ BÖLCSŐDE PÁLYÁZAT ELŐZETES TANULMÁNYAIRA VÁLLALKOZÓ 

KIVÁLASZTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ebben a témában is kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyertesnek a Csongrád Megye 

Fejlesztéséért Np. Kft-t (Szeged, Tisza L. krt. 2-4.) javasolja nyilvánítani.  

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

21/2020. (II. 14.) Kt. sz. 

Tárgy: Bölcsőde pályázat előzetes tanulmányára vállalkozó 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 TOP 1.4.1 

„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázathoz kapcsolódóan az előzetes 

tanulmány elkészítésével a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t 

(székhely:6720 Szeged, Tiszta Lajos krt. 2-4.) bízza meg.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést 

14 800 000,- Ft + áfa megbízási díj kikötése mellett kösse meg. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 
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Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Csongrád Megye Fejlesztéséért Np. Kft., nyertes ajánlattevő 

 

 

 

3./ VÁROSGAZDA NP. KFT 2019. ÉVI IV. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ebben a témában is kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén az ügyvezető szóban 

hosszasan kiegészítette az anyagot. A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

22/2020. (II. 14.) Kt. sz. 

Tárgy: Beszámoló a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 2019. IV. negyedéves   

             tevékenységéről. 

 

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. IV. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Késmárki – Szabó Olga jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Pataki Sándor, a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője  

 

 

4./ VÁROSGAZDA NP. KFT 2019. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ebben a témában is kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, 

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

beszámolót. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

23/2020. (II. 14.) Kt. sz. 

Tárgy: A Mindszenti Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi               

            beszámolójának elfogadása. 

  

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. 2019. évi üzleti tevékenységéről szóló, számviteli törvény 

szerinti beszámolóját 35.868 eFt, azaz Harmincötmillió-nyolcszázhatvannyolcezer 

forint mérleg-főösszeggel, 481 eFt, azaz Négyszáznyolcvanegyezer forint mérleg 

szerinti eredménnyel, 3481 eFt, azaz Hárommillió-négyszáznyolcvannyolcezer forint 

saját tőkével elfogadja.  

 

Utasítja a gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 154. §-a szerinti letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének ezen 

mérlegadatokkal a törvényes határidőben tegyen eleget. 

 

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 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

 

5./ VÁROSGAZDA NP. KFT 2020. ÉVI ÜZLETI TERVE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ebben a témában is kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a 2020. évi 

üzleti tervet. 
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Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a Bizottság 

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

24/2020. (II. 14.) Kt. sz. 

Tárgy: A Mindszenti Városgazda Np. Kft. 2020. évi üzleti terve. 

 

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 előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Mindszenti Városgazda Np. Kft. 2020. 

évi üzleti tervét.  

 

Utasítja és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét az üzleti tervben foglaltak 

végrehajtására.  

 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős:     Pataki Sándor, ügyvezető 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Késmárki - Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági iroda  

- Polgármesteri Hivatal Jogi iroda 

- Pataki Sándor, a Mindszenti Városgazda Np. Kft. ügyvezetője Mindszent, 

Szabadság tér 31.  

  

 

 

6./ SZOCIÁLIS NORMATÍVÁRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉST 

MEGALAPOZÓ DÖNTÉS MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ebben a témában is kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

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

javaslatot. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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25/2020. (II. 14.) Kt. sz. határozat 

Tárgy: Szociális normatívára vonatkozó költségvetést megalapozó döntés módosítása. 

 

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 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 központi támogatás terhére a 2020. évi költségvetési rendeletben a 

szociális feladatok ellátására tervezendő eredeti előirányzatokról szóló 7/2020. (I. 20.) Kt. 

sz. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

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: 

 

 

                                      

964.718 

 

 - 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 

Mindszenti Idősekért Közalapítvány támogatása 

4.000.000 

600.000 

 

20.000.000 

1.000.000 

600.000 

100.000 

1.200.000 

Összesen: 41.864.718 

 

A 7/2020. (I. 20.) Kt. sz. határozat további rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 
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7./ DÖNTÉS A 2020. ÉVI FOLYÓSZÁMLA HITEL FELVÉTELÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ebben a témában is kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

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

felvételét. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

26/2020. (II. 14.) Kt. sz. 

Tárgy: Folyószámla hitel felvétele  

 

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 éven belüli 

lejáratú, folyószámla-hitelszerződést köt a Takarékbank Zrt.-vel 25 millió forint 

összegre 2020. december 31-i lejárattal. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt 

a hitelszerződés megkötésére, az azokhoz kapcsolódó egyéb szükséges 

nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Ezzel egyidejűleg a 215/2019. (XII.18.) Kt. sz. határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Késmárki- Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Takarékbank Zrt. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: a napirendi pontok megtárgyalása után megadta a szót dr. 

Pálinkó Mihály képviselőnek. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: két kérdése lenne a Polgármester Úr felé. Egyik, hogy a 

múltkori ülésen szó volt a Bozó gépgyűjtemény megvásárlásáról, abban az ügyben van-e 
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valami új fejlemény? A másik a fásítási program, szintén az a kérdése, hogy van-e benne 

előrelépés? 

 

Zsótér Károly polgármester: írásban fog válaszolni a Képviselő Úrnak mindkét kérdésben. 

 

Ezután megadta a szót Korom Éva Andrea képviselőnek. 

 

Korom Éva Andrea képviselő: a Csokonai utca csapadékelvezetésének megoldási tervei 

után érdeklődött. Lakossági megkeresést is kapott, de mindenki tapasztalhatja, hogy egy 

nagyobb eső után sok helyen áll a víz. 

 

Zsótér Károly polgármester: az alapvető ok az elöregedett, nem megfelelően karbantartott 

csapadékvíz elvezető rendszer, és a problémát csak egy igen költséges beruházással lehet 

elhárítani. Megfelelő pályázat adhat csak megoldást, addig marad a „tűzoltómunka”, egy-egy 

adott helyen elhárítják a bajt, ha már nagyon nagy, illetve a közmunka programban 

felújítanak, karbantartanak, amit tudnak.  

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

dr. Késmárki-Szabó Olga 

jegyző 

 


