
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2020. szeptember 17-én megtartott 10., 

rendkívüli nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

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

Pálinkó Mihály, Rácz Árpád és Tóth Csaba képviselők, dr. Végh Ibolya 

jegyző. 

  

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

ülést, és megállapította, hogy az (6 fővel) határozatképes. Elmondta, hogy Korom Éva 

Andrea, Pálinkó György Vince és Jancsovics Attila képviselők előre jelezték, hogy nem 

tudnak az ülésen részt venni. 

 

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

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

120/2020. (IX. 17.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2020. szeptember 17-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásának ismételt igénylése.  

2. Önkormányzati ingatlanra érkezett vételi ajánlat elbírálása.   

 
Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 
 
 

1./ MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI RENDKÍVÜLI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK ISMÉTELT IGÉNYLÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a képviselő-testületi ülés előtt ugyanebben a 

személyi körben zajlott a Pénzügyi Bizottság ülése, kérte ezért a Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 
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Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az ismételt igénylés 

benyújtását. 

 

Rácz Árpád képviselő: amennyiben nem részesül támogatásban az Önkormányzat, van 

valamilyen más terv? 

 

Zsótér Károly polgármester: a kérdés helytálló, mindig kell, hogy legyen B (meg C, meg D 

és stb.) terv. A Pénzügyi Bizottság ülésén dr. Pálinkó Mihály hasonló felvetéssel élt, és akkor 

is elmondta, hogy természetesen az idén sem könnyebb, mint máskor. Elég csak a covid 

járványra gondolni, látható, hogy mindig sok a bizonytalansági tényező egy költségvetéssel 

kapcsolatban. Éppen emiatt a büdzsé állandó felülvizsgálat alatt áll, folyamatosan keresni kell 

a „túlélés” lehetőségeit, most is ezt fogják tenni. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

121/2020. (IX. 17.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásának ismételt igénylése 

 

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 pályázatot nyújt 

be Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 

3. mellékletének I. 9. a) pontjában meghatározott települési önkormányzatok 

rendkívüli támogatására. 

 

Felhatalmazza és egyben felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt a szükséges 

dokumentumok aláírására és az intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

 

 

2./ ÖNKORMÁNYZATI INGATLANRA ÉRKEZETT VÉTELI AJÁNLAT 

ELBÍRÁLÁSA. 

 

 

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

javaslatának ismertetését. 
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Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati javaslat 

szerinti vevő kijelölését. 

 

Zsótér Károly polgármester: a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

122/2020. (IX. 17.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent, belterület 8741. hrsz-ú ingatlan vevőjének kijelölése. 

  

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 Mindszent, belterület 8741 hrsz. 

alatt felvett, 900 m2 alapterülettel nyilvántartott építési telek vevőjéül – figyelemmel 

vételi szándéknyilatkozatában foglaltakra – Barna Anikó (szül: Szentes, 1980.01.25., 

an.: Kovács Irén) 6630 Mindszent, Batthyány utca 19. sz. alatti lakost jelöli ki.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést 

kösse meg azzal, hogy az ingatlan 740.000,- Ft (Hétszáznegyvenezer,- forint) vételárát 

vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, készpénzben köteles megfizetni. 

Vevő köteles az általa megvásárolt ingatlanon 4 (négy) éven belül lakóházat építeni a 

HÉSZ 26. § (9) bekezdésére figyelemmel. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Barna Anikó, Mindszent, Batthyány u. 19. 

 

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

 

K. m. f. 

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Végh Ibolya 

jegyző 

 


