
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2020. március 12-én megtartott 5., 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, 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 teljes létszámmal határozatképes.  

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban szereplő 5 napirendi ponttal, majd miután 

kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2020. (III. 12.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2020. március 12-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása.  

2. TOP 1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázat 

benyújtása.  

3. Ételszállító gépjármű vásárlása.  

4. Gépjárművek értékesítésre kijelölése.  

5. Mindszenti Hírek kiadásával kapcsolatos döntés.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

 

 

Zsótér Károly polgármester: napirend előtt három témáról szeretne szólni. Az első a 

koronavírussal kapcsolatos kérdések. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Ő maga, valamint a 

Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a megjelenő 

rendeleteket, az Operatív Törzs intézkedéseit, amik megítélése szerint egyre szigorúbbak 

lesznek majd. Kérte a képviselőket is, hogy folyamatosan figyeljék az Operatív Törzs 

sajtótájékoztatóit a köztévén. 
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Másik fontos dolog, hogy tisztázódtak a korábban elhatározott elektronikai hulladékgyűjtés 

részletei. A begyűjtésre a városi piac területén április 18-án szombaton (a piac után), április 

19-én vasárnap délelőtt, valamint április 20-án hétfőn 8-tól 16 óráig lesz lehetőség. A lerakás 

ingyenes, kivéve a képcsöves készülékek, valamint a sérült vagy hiányos monitorok. 

 

Korom Éva Andrea képviselő: kérdése, hogy használt gumiabroncsok gyűjtésére lesz-e 

valamikor lehetőség? 

 

Zsótér Károly polgármester: ez is előkészítés alatt áll, azonban még nincs annyira 

előrehaladott stádiumban, mint az elektronikai hulladékgyűjtés, de erről is be fog majd 

számolni. Elképzeléseik szerint kb. három héttel, egy hónappal az elektronikai gyűjtés utánra 

szerveznék meg. 

 

Végül a harmadik dolog, amiről szólni szeretne, egy bejelentés. A jelenlegi jegyző, dr. 

Késmárki-Szabó Olga tájékoztatta, hogy családi okok miatt nem tudja a továbbiakban vállalni 

a jegyzői feladatokat, ezért ismét jegyzői pályázat került kiírásra a közelmúltban, melynek 

benyújtási határideje március 11-én járt le. A beérkezett négy pályázatot értékelte, és a 

felkészültség, valamint a szakmai tapasztalat alapján úgy döntött, hogy a város jegyzője 2020. 

március 16-tól dr. Végh Ibolya lesz. A jelenlegi jegyző munkáját megköszönte, és szorgalmát, 

precizitását elismerve kérte, hogy maradjon a Hivatal állományában, így Ő a Jogi Irodán fog 

dolgozni a jövőben.  

 

Ezután javasolta, hogy térjenek rá a napirend tárgyalására. 

 

 

 

 

1./ MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 

RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elöljáróban elmondta, hogy a költségvetést összbizottsági 

ülésen részletesen megtárgyalták. Az összbizottsági ülést Tóth Csaba, a Pénzügyi Bizottság 

elnöke vezette, kérte a költségvetéssel kapcsolatos javaslat ismertetését. 

 

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

költségvetés tervezetét. 

 

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

javasolja az anyagot. 

 

Korom Éva Andrea Biz. elnöke: az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság 

szintén elfogadásra javasolja a város 2020. évi költségvetési rendeletét. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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57/2020. (III. 12.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek a 

költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása  

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta „Mindszent Város 

Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása” tárgyú 

előterjesztést, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és 

Egyházügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata 

alapján úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. 

§-ára tekintettel, a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazása 

alapján, az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 

bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

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 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

 

 

Zsótér Károly polgármester: a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. A Képviselő-

testület azt egyhangúlag, 9 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 5/2020. 

önkormányzati rendeletét Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről. 

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

 

 

 

2./ TOP 1.4.1-19 „BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE” 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA.  

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a pályázat benyújtását. 
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Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2020. (III. 12.) Kt. sz. 

 

Tárgy: TOP 1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázat benyújtása 

 

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 a TOP-1.4.1-19. kódszámú konstrukcióban az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok és 

intézkedések megtételére. 

 

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 

 

 

 

 

3./ ÉTELSZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a legkedvezőbb ajánlatot a szegedi Hovány Kft. adta, a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság javasolja tőlük a gépjármű megvásárlását. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2020. (III. 12.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Ételszállító gépjármű vásárlása. 
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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 az I. Ajánlattevő 

(Hovány Kft. 6728 Szeged, Algyői út 40.) ajánlatát elfogadva, szociális étkeztetési és 

egyéb feladatok ellátására a bruttó 7 538 720,- Ft vételárú Ford Transit Custom 

gépjárművet vásárolja meg.  A gépjármű beszerzésének finanszírozását bruttó 

1 507 744,- Ft összegű önerő, valamint 60 havi, 118 911,- Ft/hó összegű lízingdíj 

megfizetésével vállalja. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

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 Integrált Szolgáltató Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

4./ GÉPJÁRMŰVEK ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: a téma szorosan kapcsolódik az előzőhöz, kérte a Pénzügyi 

Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az anyagban szereplő „A” 

határozati javaslat elfogadását indítványozza. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2020. (III. 12.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Gépjárművek értékesítésre 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 úgy határoz, hogy a Mindszent 

Város Önkormányzata tulajdonát képező, LRE-484 frg. rendszámú, Ford Transit 

típusú, WFOSXXTTFSAL64606 alvázszámú gépjárművet 850.000,- Ft, azaz 

Nyolcszázötvenezer forint forgalmi értéken, a KFU-854 frg. rendszámú, Ford Transit 
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típusú, WFOVXXBDFV6L07075 alvázszámú gépjárművet 200.000,- Ft, azaz 

Kettőszázezer forint forgalmi értéken értékesítésre kijelöli, egyúttal hozzájárul, hogy 

azokat – legalább a forgalmi értéknek megfelelő vételár kikötése és megfizetése 

mellett – a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. (székhely: 6630 Mindszent, 

Szabadság tér 31., képviseli Pataki Sándor üv.) vásárolja meg.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

  

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 

- Mindszenti Városgazda Np. Kft. 

 

 

 

5./ MINDSZENTI HÍREK KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja 2700 db-ra emelni a 

kiadott példányszámot. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2020. (III. 12.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszenti Hírek kiadásával kapcsolatos döntés 

 

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 c. önkormányzati lap példányszámát havi 2.700 darabban állapítja meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a Norma Nyomdász Kft.-vel (6800 Hódmezővásárhely, 

Rárósi u. 10.) a nyomdai sokszorosításra kötött megállapodás módosítására. 

 

Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében a megemelt példányszám nyomdai előállításához szükséges fedezet 

biztosításáról.  
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Határidő: szöveg szerint 

 

Felelős:  polgármester 

  jegyző 

 

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 

 

 

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

 

 

K. m. f.  

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Késmárki-Szabó Olga 

jegyző 

 


