
 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2020. június 24-én megtartott 6., rendes nyílt 

üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

Jelen vannak:    Zsótér Károly polgármester, Zsótér Gábor alpolgármester, Korom Éva 

Andrea, Mihály Ferenc, Pálinkó György Vince, 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 8 fővel határozatképes. Elmondta, hogy Jancsovics Attila 

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

 

A napirendi javaslat ismertetése előtt tájékoztatást adott arról, hogy a vonatkozó jogszabályi 

kötelezettségnek eleget téve valamennyi képviselő sikeresen elvégezte a képviselők képzését, 

melyről mindenkinek átadta az igazolást. 

 

Még szintén napirend előtt tájékoztatást adott a Képviselő-testületnek a 40/2020. (III. 11.) 

Korm. rendelettel a koronavírus terjedése miatt kihirdetett, és június 18-ig tartó 

veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről, melyekről a képviselők írásos 

anyagot is kaptak. Egyben megköszönte a képviselőknek a döntések meghozatalához nyújtott 

informális segítségét, az egyes témákhoz elektronikus úton megküldött véleményeiket. 

Kiemelte, hogy a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárának és a Miniszterelnökség 

területi közigazgatásért felelős államtitkárának közös állásfoglalása értelmében a képviselő-

testület a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntéseket felülvizsgálhatja, és 

eldöntheti, hogy mely polgármesteri döntéseket hagy meg változatlanul, illetve melyeket 

helyez hatályon kívül. Az állásfoglalás alapján a rendeletek esetében (az általános jogelvek 

tiszteletben tartásával) mindenképpen szükséges dönteni akkor is, ha a képviselő-testület a 

polgármester döntését változatlan formában fenn kívánja tartani. 

 

Először a meghozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban kérte a képviselők 

véleményét, javaslatát. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta, hogy a veszélyhelyzet ideje 

alatt meghozott polgármesteri határozatokat a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

 

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

 

62/2020.(VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri határozatok jóváhagyása.  
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H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és úgy 

határoz, hogy a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel a koronavírus terjedése miatt 

kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri határozatokat változtatás 

nélkül jóváhagyja, azokat hatályukban fenntartja. 

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

- Zsótér Károly polgármester  

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a megalkotott polgármesteri rendeletekről 

pedig egyesével kell a döntéseket meghozni. 

 

Elsőként az 1/2020. (III. 26.) polgármesteri rendelet rendelkezéseinek hatályukban való 

fenntartása tárgyában született, a helyi szociális rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezetet bocsátotta szavazásra. A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 8 igen szavazattal 

elfogadta, ezzel megalkotta 6/2020. önkormányzati rendeletét a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

 

Zsótér Károly polgármester: másodikként a 2/2020. (III. 26.) polgármesteri rendelet 

rendelkezéseinek hatályukban való fenntartása tárgyában született, a gyermekvédelmi rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra. A Képviselő-testület azt 

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 7/2020. önkormányzati rendeletét 

a gyermekek védelméről szóló 8/1998. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

 

Zsótér Károly polgármester: harmadikként a 3/2020. (IV. 3.) polgármesteri rendelet 

rendelkezéseinek hatályukban való fenntartása tárgyában született, az építményadó rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra. A Képviselő-testület azt 

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 8/2020. önkormányzati rendeletét 

az építményadóról szóló 27/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

 

Zsótér Károly polgármester: negyedikként a 4/2020. (V. 6.) polgármesteri rendelet 

rendelkezéseinek hatályukban való fenntartása tárgyában született, a lakásfelújítási rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra. A Képviselő-testület azt 

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 9/2020. önkormányzati rendeletét 

a lakásfelújítás helyi támogatásáról szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

Zsótér Károly polgármester: ötödikként az 5/2020. (V. 6.) polgármesteri rendelet 

rendelkezéseinek hatályukban való fenntartása tárgyában született, a piac rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra. A Képviselő-testület azt 

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 10/2020. önkormányzati 

rendeletét a vásárokról és a piacokról szóló 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
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(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

Zsótér Károly polgármester: végül hatodikként a 7/2020. (V. 29.) polgármesteri rendelet 

rendelkezéseinek hatályukban való fenntartása tárgyában született, a strand rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra. A Képviselő-testület azt 

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 11/2020. önkormányzati 

rendeletét a tiszai strand területének rendjéről szóló 6/1993. (V. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ugyancsak napirend előtt felkérte Erdősi Norbert 

projektmenedzsert, hogy a pályázatok terén az elmúlt időszakban történt változásokról, 

fejleményekről adjon tájékoztatást. 

 

Erdősi Norbert projektmenedzser: elmondta, hogy Mindszent Város Önkormányzatának 

jelenleg 21 aktívan futó pályázata van megvalósulási, illetve pénzügyi elszámolási fázisban, 

összesen mintegy 1,4 milliárd forint értékben. Van ezen felül 25, melyeknek a fenntartási 

időszaka van folyamatban (kb. 4,4 milliárd forint), továbbá vannak még benyújtott, de el nem 

bírált projektek. A legutóbbi tájékoztatója óta szinte mindegyikben történt valami, 

pályázatonként részletesen ismertette az eltelt időszak történéseit, valamint a közeljövő 

feladatait, lehetőségeit. 

 

Tóth Csaba képviselő: elhangzott, hogy a strandos pályázat keretében a ködszínházhoz 

szükséges áramvételezési lehetőség mégis az innenső oldalon lesz kialakítva. E miatt 

mennyivel lesz drágább a kivitelezés? 

 

Erdősi Norbert projektmenedzser: már egyeztettek arról, hogy hol lehetne a helye, illetve, 

hogy hogyan lehetne kivitelezni, nem fog túl nagy költséget jelenteni. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: ha már turisztika, jelezte, hogy az Országos Kék Túra 

útvonala érinti Mindszent határát is, de azon dűlőút mellett, ahol elhalad, áldatlan állapotok 

uralkodnak. Rengeteg illegális szemét van lerakva a környező földterületeken, kérte, hogy 

azok tulajdonosai legyenek felszólítva a szemét elszállíttatására.  

 

Zsótér Károly polgármester: köszönte az ezzel kapcsolatos jelzést. 

 

Tóth Csaba képviselő: még az ipari csarnokkal kapcsolatban is lenne egy kérdése. A 

tájékoztatóban elhangzott, hogy az áramszolgáltatóval folynak az egyeztetések az 

áramellátásról, de mi a helyzet a többi közművel (víz, gáz)? 

 

Erdősi Norbert projektmenedzser: ezt a Hivatal egy másik ügyintézője intézi, Ő tudna 

ennek állásáról bővebb felvilágosítást adni. 

 

Tóth Csaba képviselő: akkor azt kéri, hogy a következő Pénzügyi Bizottsági ülésre kapjanak 

már erről egy tájékoztatást. 

 

Rácz Árpád képviselő: ehhez kapcsolódva kérdezte, hogy az általa korábban javasoltak 

szerint, az ipari csarnok környéke közvilágításának lehetséges kiépítéséről történt-e egyeztetés 

a szolgáltatóval? 
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Erdősi Norbert projektmenedzser: erről is a kért tájékoztatóban lehet majd szó. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: azt kérte, hogy a fásítási programról a civil szervezetek és a 

lakosság kapjanak tájékoztatást, és kérni kell a segítségüket ebben. 

 

Erdősi Norbert projektmenedzser: igen, így lesz. 

 

Mihály Ferenc képviselő: kérdezte, hogy akkor a bölcsőde pályázat nyertesnek tekinthető? 

Mert Ő így értette ki a szövegből. 

 

Erdősi Norbert projektmenedzser: egy pályázat esetén a benyújtást követően mindig van 

néhány hiánypótlási feladat, amit, ha teljesítenek, akkor tekinthető a pályázat formailag és 

tartalmilag befogadottnak. Ezután jön egy szakmai bizottság, akik bizonyos tisztázó 

kérdéseket tesznek fel, és ha ezekre megadták a megfelelő válaszokat, azt követően lehet 

várni, hogy kedvezően bírálják el. A bölcsőde pályázat esetében már szerencsésen túl vannak 

ezeken, ezért fogalmazott a tájékoztatóban úgy, hogy ez a pályázat szakmailag elfogadott. 

 

Mihály Ferenc képviselő: és mikorra várható a döntés? 

 

Erdősi Norbert projektmenedzser: szerinte záros határidőn belül. 

 

Zsótér Károly polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolta, 

hogy most már térjenek rá a napirend tárgyalására.  

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére azzal, hogy a meghívóban szereplők mellett további négy 

téma, konkrétan a „Veteránkorú tűzoltóautó hasznosítása”, a „Vásárokról és piacokról szóló 

rendelet módosítása”, az „Öntözővíz elvezető csatorna megépítése (egy vállalkozó számára 

engedély megadása)” és a „Kajak-kenu kikötő üzemeltetése” tárgyú előterjesztések 

tárgyalását is javasolta. Javasolta továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy azokhoz a vendégek 

vidékről érkeztek – a meghívó szerinti 15., 16. és 17. napirendi pontot hozzák előre, és 

közvetlenül az első napirendi pont után tárgyalják.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: napirend utáni hozzászólásra kért lehetőséget. 

 

Zsótér Károly polgármester: meg fogja adni a szót. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az általa tett módosításokkal együtt 

szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. 

 

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

 

63/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2020. június 24-i rendes ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 

közötti tevékenységről.  

2. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról.  

3. Beszámoló a Mindszenti Központi Orvosi Ügyelet 2019. évi működéséről.  

4. Orvosi ügyelet részére sürgősségi orvosi eszközök használatba adása.  

5. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 4. sz. módosítása.  

6. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása.  

7. Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2019. évi tevékenységéről.  

8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről.  

9. Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatási tevékenységről.  

10. Beszámoló a tanyagondnok tevékenységéről.  

11. Tájékoztató a komp 2019. évi üzemeltetésének tapasztalatairól.  

12. Tájékoztató a Mindszenti Horgász Egyesület tevékenységéről.  

13. Tájékoztató a Mindszenti Katech Horgász Egyesület tevékenységéről.  

Egyebek:  

14. A 2020. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosítása.  

15. Lakásrendelet módosítása.  

16. Közterület rendelet módosítása.  

17. Szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata.  

18. Beszámoló a 2019. évi adóellenőrzés tapasztalatairól.  

19. Beszámoló a Városgazda Np. Kft. 2020. I. n. éves tevékenységéről.  

20. A Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének elfogadása.  

21. A Károly Óvodában 2020-2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számának, valamint a szükséges óvodapedagógusi és nevelő munkát segítők 

létszámának meghatározása.  

22. Óvodai csoportok maximális létszáma túllépésének engedélyezése.  

23. A Szent Imre Közösségi ház vagyonkezelési szerződésének módosítása.  

24. Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítási ügye (Mindszent, kült. 0140/1. 

kisrév melletti horgásztanya) 

25. Mindszent, Köztársaság tér 11. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

értékesítésre kijelölése. 

26. Köztársaság tér 12. sz. alatt leválasztott folyosó bérleti szerződésének 

hosszabbítása.  

27. Dancs István elidegenítési tilalom törlés iránti kérelme.  

28. Veteránkorú tűzoltóautó hasznosítása.  

29. A vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítása.  

30. Öntözővíz elvezető csatorna megépítése (Ménesiné Szunyi Enikő) 

31. Kajak-kenu kikötő üzemeltetése.  

 

Zárt ülés:  
32. Döntés a 2020. évi Mindszent sportjáért kitüntetés odaítéléséről.  

33. Döntés a 2020. évi Mindszent Város Ifjúsági Díja kitüntetés odaítéléséről.  

34. Döntés a 2020. évi Dr. Barátosi Finta Dezső kiemelkedő közszolgálatért 

kitüntetés odaítéléséről.  

35. Döntés a 2020. évi Mindszent Közéletéért kitüntetés odaítéléséről.  

36. Döntés a 2020. évi Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára cím odaítéléséről.  

37. Döntés a 2020. évi Mindszent Városért kitüntetés odaítéléséről.  
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Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

 

1./ BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTTI 

TEVÉKENYSÉGRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét, ismertette a két 

ülés közötti tevékenységét. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

64/2020. (VI. 24.) 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 Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

 

2./ BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Bálint Gabriellát, a Hódmezővásárhelyi Többcélú 

Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ főigazgatóját a szóbeli kiegészítésre. 

 

Bálint Gabriella főigazgató: elmondta, mindenkit megviselt az elmúlt időszak elzártsága, 

főleg, akik a szociális területen dolgoznak. Reményét fejezte ki, hogy most már a helyi, 

dózsa-telepi felzárkóztató pályázat soft-os elemei is újraindulhatnak. 

A beszámolóból kiemelte, hogy Mindszent speciális helyzetben van, hiszen sajátos módon a 

védelembe vett gyermekek, családok száma több, mint akiket alapellátásban gondoznak. 

Éppen ezért a közeljövőben olyan szakmai javaslattal szeretne majd élni, hogy ha a város 

lehetőségei engedik, és lesz rá megfelelő pályázat, akkor gondolkodni kellene egy Biztos 

Kezdet Gyermekház létrehozásában. Szintén sürgető feladat a helyi Idősek Ápolást, 
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Gondozást Nyújtó Otthonának felújítása, hiszen az intézmény csak határozott idejű működési 

engedéllyel rendelkezik, ezen lehetőség szerint változtatni kell.  

Végül megköszönte az elmúlt három hónapban, a veszélyhelyzet ideje alatt az Önkormányzat 

részéről tapasztalt együttműködési szándékot és segítséget. 

 

Zsótér Károly polgármester: bár a téma a gyermekvédelem, valóban nem lehet elmenni szó 

nélkül az elmúlt időszak történései mellett. A maga részéről a személyes találkozást 

kihasználva megköszönte a Kapcsolat Központ helyi intézményei vezetőinek és minden 

dolgozójának a veszélyhelyzet ideje alatt végzett lelkiismeretes munkáját. 

 

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

elfogadásra javasolja a beszámolót. E mellett képviselőként megköszönte a helyi családsegítő 

szolgálat munkatársainak munkáját. Valóban egyre rosszabb a főigazgató által említett 

statisztika, de azon vannak, hogy minden segítséget megadjanak ezeknek a családoknak.  

 

Zsótér Károly polgármester: a Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

65/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a HTKT Kapcsolat Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és az 

Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság javaslata alapján elfogadja a HTKT 

Kapcsolat Központ Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 

Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló beszámolóit. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Bálint Gabriella HTKT Kapcsolat Központ főigazgatója, 6800 Hódmezővásárhely, 

Serháztér u. 6. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ezután a jegyző által ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatokról szóló beszámoló elfogadását bocsátotta szavazásra. 

 

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

 

66/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a jegyző gyermekvédelmi, gyámügyi feladatainak 2019. évi 

ellátásáról. 
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H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és az 

Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság javaslata alapján elfogadja, a 

jegyző gyermekvédelmi, gyámügyi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló 

beszámolót. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda 

 

 

 

 

3./ BESZÁMOLÓ A MINDSZENTI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 2019. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Farkas Katalint, az Országos Orvosi Ügyelet 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai vezetőjének helyettesét a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Farkas Katalin szakmai vez. h.: kiemelte, hogy a mindszenti ügyelet annyiban speciális a 

többihez képest, hogy itt a háziorvosok folyamatosan részt vesznek abban, amit ezúton is 

megköszönt. Talán ennek is tudható be, hogy a beszámolási időszakban az ellátással 

kapcsolatban panasz nem érkezett. Szintén kiemelésre érdemesnek tartotta, hogy a 

veszélyhelyzet ideje alatt szerencsére itt koronavírusos eset nem fordult elő. 

 

Zsótér Károly polgármester: kevés Mindszenthez hasonló nagyságrendű település 

mondhatja el magáról, hogy ilyen színvonalú orvosi ügyelete van. Megköszönte az ügyelet 

munkatársainak munkáját. 

 

Tóth Csaba képviselő: Ő is megköszönte a munkát, de azt is hangsúlyozni kívánta, hogy az 

Önkormányzat is szinte erőn felül támogatja, hogy ilyen színvonalú ellátás lehessen.  

 

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

köszönettel elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Zsótér Károly polgármester: a Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

67/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2019. évi Mindszenten folytatott 

tevékenységéről.     
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H A T Á R O Z A T :   

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és az 

Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság javaslata alapján elfogadja a 

központi orvosi ügyelet 2019. évi Mindszenten folytatott tevékenységéről szóló 

beszámolót.  

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Dr. Kissné dr. Legeza Zsuzsa Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Np. Kft. ügyvezetője 4031 Debrecen, István u. 6.  

- Dr. Kiss Zoltán Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Np. 

Kft. szakmai vezetője 4031 Debrecen, István u. 6.  

 

 

 

4./ ORVOSI ÜGYELET RÉSZÉRE SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ESZKÖZÖK 

HASZNÁLATBA ADÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Csatordai-Kispál Éva integrált szolgáltatási 

irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Csatordai-Kispál Éva irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az eszközök 

használatba adását. 

 

Zsótér Károly polgármester: a Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

68/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Orvosi ügyelet részére sürgősségi orvosi eszközök használatba adása 

 

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 VP6-19.2.1-84-

2-17 sz. „A lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítsa” elnevezésű 

pályázatból beszerzett, az alábbiakban felsorolt sürgősségi orvosi eszközöket ingyenes 

használatba adja 2021. május 31. napjáig az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére.  

 

Az átadásra kerülő eszközök jegyzéke (mennyiséggel, értékkel): 

1. 1 db EKG ECG-CMS1200G/12 csatornás, szoftverrel/   376.000,- Ft 
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2. 1 db Betegellenőrző monitor KN-601A     413.600,- Ft  

3. 1 db Defibrillátor DefiMonitor EVO2/PRIMEDIC 97176       3.431.000,- Ft 

4. 1 db Vénakereső LED lámpa Veinlite EEMS pro    132.117,- Ft 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Kft-vel korábban megkötött használati szerződés 

melléklet szerinti módosításának aláírására. 

 

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 

- Polgármesteri Hivatal Integrált Szolgáltató Iroda 

- Dr. Kissné dr. Legeza Zsuzsa Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Np. Kft. ügyvezetője 4031 Debrecen, István u. 6.  

 

 

 

5./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK 4. SZ. 

MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Szűcsné Tóth Szilvia irodavezető: mivel a kettő szorosan összefügg, a tavalyi költségvetési 

rendelet 4. sz. módosításához és a zárszámadáshoz együtt mondta el szóbeli kiegészítését, 

röviden összefoglalva az előterjesztések lényegét. 

 

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

elfogadásra javasolja a módosítás tervezetét. 

 

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

javasolja a költségvetés módosítását. 

 

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

tavalyi költségvetés 4. sz. módosítását. 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte a jegyzőt, hogy a könyvvizsgáló véleményét 

ismertesse. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: elmondta, hogy a könyvvizsgáló ígérte, hogy személyesen jelen 

lesz, nem tudja, miért nem érkezett meg. Ismertette a könyvvizsgálói vélemény (melyet a 

képviselők írásban is megkaptak) összegző részét, mely szerint az anyagot a jogszabályoknak 

megfelelően állították össze, az tárgyalásra alkalmas. 
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Zsótér Károly polgármester: a tervezetet szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület azt 

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 12/2020. önkormányzati 

rendeletét a Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 

6.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 

 

6./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 

ELFOGADÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: a szóbeli kiegészítés az irodavezető részéről az előbb 

elhangzott, ezért a jegyzőt kérte, hogy a könyvvizsgálói véleményt ebben az esetben is 

ismertesse. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: ismertette a könyvvizsgálói vélemény lényegét (az előterjesztés 

ebben az esetben is a jogszabályoknak megfelelően készült el, rendeletalkotásra alkalmas). 

 

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

elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 

 

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

javasolja a tervezetet. 

 

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

zárszámadás tervezetét. 

 

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

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 13/2020. önkormányzati 

rendeletét Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési zárszámadásáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 

 

 

7./ BESZÁMOLÓ A BELSŐ ELLENŐRZÉS 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Magyar Katalin belső ellenőrzési vezetőt a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Magyar Katalin belső ellenőrzési vezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: mindenekelőtt megköszönte a belső ellenőrzés munkáját, 

megnyugtató, hogy van egy ilyen külső kontroll. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Zsótér Károly polgármester: a Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Belső ellenőrzés 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javaslata alapján a Belső ellenőrzés 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Magyar Katalin belső ellenőrzési vezető 

 

 

 

 

8./ BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: természetesen az előző évi munkában jegyzőként még nem vett 

részt, ezért az irodavezetők segítségével állította össze az anyagot. A jövőre nézve elmondta, 

hogy bizonyos változtatásokat szeretne a Hivatal szervezetében, néhány feladat és hatáskör 

átrendezésével, de erről majd szintén írásos anyag fog a testület elé kerülni.  

 

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

elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

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

javasolja a beszámolót. 

 

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

beszámolót és jó munkát kíván a jegyzőnek. 

 

Zsótér Károly polgármester: a Bizottságok egybehangzó javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

70/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről. 
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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, az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság, 

valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján elfogadja a 

Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnök 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

 

 

 

9./ BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Farkas Zoltán városüzemeltetési csoportvezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Farkas Zoltán csoportvezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Zsótér Károly polgármester: idénre tervezik a Bereczki J. utcában a földút helyett szilárd 

burkolat kialakítását, ezzel mi a helyzet? 

 

Farkas Zoltán csoportvezető: az időjárás függvényében várhatóan július második felében 

fog megvalósulni.  

 

Zsótér Gábor alpolgármester: megköszönte a tavalyi munkát, majd kérdezte, hogy a 

Bereczki J. utcai burkolaton túl milyen elemei vannak még az idei programnak? 

 

Farkas Zoltán csoportvezető: a legnagyobb volumen idén is az utak karbantartása, de 

kiemelte, hogy a Mátyás király utcában egy nagyobb csapadékvíz csatorna felújítást, valamint 

az Egészségház udvarán járdaburkolat cserét terveznek.  

 

Korom Éva Andrea képviselő: kérdezte, hogy csapadékvíz elvezetési probléma esetén a 

lakosság kihez fordulhat? 

 

Farkas Zoltán csoportvezető: ez a feladat alapvetően át van adva az önkormányzati cégnek, 

de probléma esetén a városüzemeltetés is segít, ha kell. 

 

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

beszámolót. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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71/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatási tevékenységről 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő Testülete megtárgyalta 2019. évi közfoglalkoztatási 

tevékenységről szóló előterjesztést, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata 

alapján az erről szóló beszámolót elfogadja. 

 

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 

 

 

 

 

10./ BESZÁMOLÓ A TANYAGONDNOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Janó Kata tanyagondnokot a szóbeli kiegészítésre. 

 

Janó Kata tanyagondnok: az anyagban minden lényegeset leírt, kiegészíteni nem kívánja, de 

természetesen, ha kérdés van, arra szívesen válaszol.  

 

Tóth Csaba képviselő: nagy segítség a tanyagondnok munkája a külterületen élőknek, sok az 

idős, sokat jelent, hogy valaki segít a bevásárlásban, a gyógyszerek megvásárlásában, stb. 

 

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

elfogadásra javasolja a beszámolót. E mellett Ő is megköszönte a tanyagondnok munkáját. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

72/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a tanyagondnok 2019. évi tevékenységéről 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

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

Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság javaslata alapján elfogadja a 

tanyagondnok 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
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Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Integrált Szolgáltató Iroda 

- Janó Kata tanyagondnok 

 

 

 

11./ TÁJÉKOZTATÓ A KOMP 2019. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉNEK 

TAPASZTALATAIRÓL. 

 

 

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

javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: elöljáróban tájékoztatást adott arról, hogy a komp üzemeltetője a 

bizottsági ülésen jelen volt, most éppen az üzemeltetésből adódó feladatok miatt nem tud itt 

lenni. A Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

73/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a komp üzemeltetésének 2019. évi tapasztalatairól.    

 

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 komp üzemeltetésének 

2019. évi tapasztalatairól szóló beszámolót. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke  

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda   

- Draskovits Artúr DREAM-MATIC Kft. ügyvezetője 6800 Hódmezővásárhely, 

Rákóczi út 17.   

 

 

 

12./ TÁJÉKOZTATÓ A MINDSZENTI HORGÁSZ EGYESÜLET 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Rácz Árpád egyesületi elnököt a szóbeli kiegészítésre. 
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Rácz Árpád elnök: csak annyit kért kiegészítésként, hogy amennyiben a Kurcával 

kapcsolatban idén is problémák lesznek, akkor a Képviselő-testület álljon ki a helyi horgászok 

érdekei mellett. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: nagyon fontos része Mindszent közéletének az Egyesület, 

minden rendezvényen ott vannak, ezen felül szakmailag is hasznos munkát végeznek, 

környezettudatos szemléletformálást adnak a fiataloknak, táborokat szerveznek részükre, de a 

szemétgyűjtési akciókban is mindig részt vesznek, szinte felhívás nélkül is.  

 

Tóth Csaba képviselő: Ő is csak köszönetet tud mondani, nagyon lelkes és összetartó tagok 

alkotják az Egyesületet. Úgy gondolja, ha tud, akkor a Képviselő-testület segíteni fog a 

felvetett probléma megoldásában. 

 

Zsótér Károly polgármester: a tájékoztató elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

74/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a Mindszenti Horgász Egyesület tevékenységéről.      

 

H A T Á R O Z A T : 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és 

elfogadja a Mindszenti Horgász Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót.  

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Rácz Árpád Mindszenti Horgász Egyesület elnöke 

 

 

 

 

13./ TÁJÉKOZTATÓ A MINDSZENTI KATECH HORGÁSZ EGYESÜLET 

TEVKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szűcs Béla egyesületi elnököt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Szűcs Béla elnök: kiegészítésében megköszönte az Önkormányzatnak a Civil Alapon 

keresztül nyújtott támogatását, amit megítélése szerint hasznos célra tudnak mindig 

felhasználni. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: kérdése, hogy az anyagban szereplő 472 fő felnőtt horgász 

mind mindszenti? 

 

Szűcs Béla elnök: tudni kell, hogy az egyesület alapvetően sporthorgászokból áll, tehát a 

tagság kb. fele mindszenti, a többiek vidékiek. 
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Zsótér Károly polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a tájékoztató 

elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

75/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a „Katech” Horgász Egyesület tevékenységéről.      
  

H A T Á R O Z A T :   

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és 

elfogadja a „Katech” Horgász Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót.  

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Szűcs Béla „Katech” Horgász Egyesület elnöke 6630 Mindszent, Búzavirág u. 3. 

 

 

 

 

14./ A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Szűcsné Tóth Szilvia irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

elfogadásra javasolja a módosítás tervezetét. 

 

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

javasolja a költségvetés módosítását. 

 

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

2020. évi költségvetés 1. sz. módosítását. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a könyvvizsgálói vélemény ismertetését is. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: ismertette a könyvvizsgálói vélemény lényegét, mely szerint az 

anyagot a jogszabályoknak megfelelően állították össze, az tárgyalásra alkalmas. 

 

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

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 14/2020. önkormányzati 

rendeletét a Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III. 

13.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.) 
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15./ LAKÁSRENDELET MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Túri-Nagy János jogtanácsost a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Túri-Nagy János jogtanácsos: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

 

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

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 15/2020. önkormányzati 

rendeletét a lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól szóló 

31/2016. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 

 

16./ KÖZTERÜLET RENDELET MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 

 

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

 

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

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 16/2020. önkormányzati 

rendeletét a közterületek használatáról szóló 37/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 

 

17./ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAINAK FELÜLVIZSGÁLATA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Csatordai-Kispál Éva integrált szolgáltatási 

irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Csatordai-Kispál Éva irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Korom Éva Andrea Biz. elnöke: az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság a „C” 

változat elfogadását javasolja. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is a „C” változat elfogadását 

javasolja. 
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Zsótér Károly polgármester: a tervezetet szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület azt 

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 17/2020. önkormányzati 

rendeletét a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 

 

18./ BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI ADÓELLENŐRZÉS TAPASZTALATAIRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Sibán Edit adócsoport vezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Sibán Edit adócsoport vezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

eredményéről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

76/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a 2019. évi adóellenőrzési eredményekről. 

 

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 2019. évi adóellenőrzési 

eredményekről szóló beszámolót. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Adócsoport 

 

 

 

19./ BESZÁMOLÓ A VÁROSGAZDA NP. KFT. 2020. I. NEGYEDÉVES 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Pataki Sándor ügyvezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Pataki Sándor ügyvezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét.  
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Tóth Csaba képviselő: kérdése, hogy miből adódik az, hogy az igénybevett szolgáltatások 

teljesítési aránya már az első félév után 118%? 

 

Pataki Sándor ügyvezető: ezek igazából rezsiköltségek, és vannak közöttük tavalyról 

áthúzódók is. Lényegében a sportcsarnok és a gimnázium épületének áram- és gázszámlái. A 

bérleteztetés bevételei sajnos nem fedezik a kiadásokat, ezt majd át kellene gondolni a 

jövőben. 

 

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

beszámolót. 

 

Zsótér Károly polgármester: még az előző kérdésre visszatérve kérte a jegyzőt, hogy az 

önköltségszámítás kerüljön felülvizsgálatra e témakörben. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: szintén ehhez a témakörhöz kapcsolódva mondta el, hogy 

szerinte miután a bevételeket jórészt a bérköltségre kell költeni, nem igazán tud a cég 

előrehaladni, nehéz helyzetben van. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: tegnap éppen erről volt hosszas vita. Azt volna jó elérni, hogy ne 

kelljen az Önkormányzatnak folyton befizetnie a cégbe. 

 

Rácz Árpád képviselő: felül kellene vizsgáltatni a sportcsarnok és a gimnázium villamos 

hálózatát, egy modernizálással jókora költség megspórolható lenne. 

 

Pataki Sándor ügyvezető: tisztában van vele, de sok esetben az a probléma, hogy pályázati 

pénzből került kialakításra, még tart a fenntartási időszak, nem lehet pl. egy adott típusú izzót 

másfajtára kicserélni. 

 

Korom Éva Andrea képviselő: két kérdése lenne az ügyvezetőhöz. Az egyik, hogy az óvoda 

konyha felújításához beszerzett új konyhai eszközök mikor kerülnek beüzemelésre? A másik 

pedig, hogy az Önkormányzattól megvásárolt két Ford Transit gépjárművel mik a tervek? 

 

Pataki Sándor ügyvezető: a két gépjárművel munkavállalóikat szállítják majd, illetve 

anyagszállításra is tudják azokat használni. Az új konyhai eszközöket várhatóan a jövő héten 

tudják beüzemelni. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: megköszönte a színvonalas beszámolót. E mellett kérte, hogy 

az ügyvezető, mint várospolitikailag fontos beruházást, fokozottan kísérje figyelemmel a 

strandi fejlesztést. 

 

Zsótér Károly polgármester: csak zárójelben jegyezte meg ehhez, hogy a vízállás 

emelkedik, a folyó várhatóan néhány hétre megakasztja majd a strandi munkálatokat. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: a várható magas vízállásra tekintettel kérte, hogy a cég a 

strand és a nagyrév közötti út nagyrév felőli részét hozza olyan állapotba, hogy megfelelően 

használni lehessen, hiszen, ha a strandi utat ellepi a víz, akkor a strand csak ezen a kerülő úton 

közelíthető meg. 

 

Pataki Sándor ügyvezető: folytatnak útfelújításokat, ebbe a sorba beleillik ez az út is. 
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Dr. Pálinkó Mihály képviselő: ha már szóba került ez az út, elmondta, hogy annak a strand 

felőli része, az „eleje” is rossz állapotban van, tehát arra is figyelmet kellene fordítani. 

 

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

Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

77/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a Városgazda Np. Kft. 2020. I. 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. 2020. I. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

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 

- Mindszenti Városgazda Np. Kft. 

 

 

 

 

20./ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉNEK 

ELFOGADÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Németh István aljegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Németh István aljegyző: szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

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

elfogadni a második félévi munkatervet, hogy a rendezvények sorába legyen felvéve a 

Nándorfehérvári Diadal Emléknapja. 

 

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

elfogadásra javasolja a második félévi munkatervet. 

 

Pálinkó György Vince Biz. elnöke: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a már említett 

kiegészítéssel együtt javasolja elfogadni a második félévi munkatervet. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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78/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2020. II. félévi Munkatervének elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 

2020. II. félévre vonatkozó munkatervének tervezetét, és a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Egészségügyi, 

Szociális és Egyházügyi Bizottság javaslata alapján azt a következő kiegészítéssel 

elfogadja:  

 

- A rendezvények között szerepeltetni kell a Nándorfehérvári Diadal emléknapjáról 

történő megemlékezést (július 22.)  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a testületi ülések előkészítéséről és 

összehívásáról a munkaterv szerint gondoskodjon. 

 

Határidő: szöveg szerint 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke  

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke  

 

 

 

21./ A KÁROLY ÓVODÁBAN A 2020-2021. NEVELÉSI ÉVBEN INDÍTHATÓ 

ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMÁNAK, VALAMINT A SZÜKSÉGES 

ÓVODAPEDAGÓGUSI ÉS NEVELŐ MUNKÁT SEGÍTŐK LÉTSZÁMÁNAK 

MEGHATÁROZÁSA.  

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Korom Éva Andrea intézményvezetőt a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Korom Éva Andrea intézményvezető: kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

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

javasolja a határozati javaslatot. 

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

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Károly Óvodában a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számának, valamint az ehhez szükséges óvodapedagógusi és nevelő munkát 

segítők létszámának meghatározása.     

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, 

valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján tekintettel a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83 § (2) bekezdés 

d./ pontjában foglaltakra és az óvodai felvételt kérelmezők számára a Károly 

Óvodában a 2020/2021. nevelési évre a beindítandó csoportok számáról a következő 

határozatot hozza:  

 

A 2020/2021. nevelési évben a Károly Óvodában indítható óvodai csoportok száma 9, 

ebből a székhelyen- Szabadság téri épületben 4, a József A. utcai telephelyen 2- 

összesen 6 óvodai csoport, a Móricz Zs. utcai tagóvodában 3 óvodai csoport.  

 

A feladatellátáshoz szükséges óvodapedagógus álláshely számot 18 főben, dajka 

álláshely számot 9 főben, a pedagógiai asszisztensi álláshely számot 3 főben állapítja 

meg.  

 

A fentiekre tekintettel a jelenlegi 18 óvodapedagógus, a 9 dajka és a 3 pedagógiai 

asszisztens álláshelyből álláshelyet nem szüntet meg.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda  

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Károly Óvoda intézményvezetője  

 

 

 

22./ ÓVODAI CSOPORTOK MAXIMÁLIS LÉTSZÁMA TÚLLÉPÉSÉNEK 

ENGEDÉLYEZÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Bizottságok véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

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

javasolja a határozati javaslatot. 

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

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Óvodai csoportok maximális létszáma túllépésének engedélyezése. 

 

HA T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvodai csoportok maximális 

létszáma túllépésének engedélyezése” tárgyú előterjesztést, és a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslata alapján 

úgy határoz, hogy engedélyezi a lenti táblázatok szerinti csoportlétszám túllépéseket a 

2020/2021. nevelési év indításánál:  

         

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda  

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke  

- Károly Óvoda – Korom Éva Andrea intézményvezető 

- Móricz Zs. utcai tagintézmény – Hevesi Zoltánné tagintézmény-vezető 

 

 

 

23./ A SZENTI IMRE KÖZÖSSÉGI HÁZ VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉSÉNEK 

MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Túri-Nagy János jogtanácsost a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Túri-Nagy János jogtanácsos: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a szerződés-módosítást. 

Károly Óvoda (6630 Mindszent, Szabadság tér 4.) 

 

Óvodai csoport 

Tényleges 

csoport-

létszám 

SNI  

2 

főnek 

számít 

Számí-

tott 

csoport-

létszám 

Csoport- 

szoba 

befogadó 

képessége 

Korlát 

(Nkt.) 

Engedélyezett 

túllépés 

Katica kiscsoport 27 1 28 25 25 20% 

Kis virág kiscsop. 27 - 27 25 25 20% 

Károly Óvoda Móricz Zs. Utcai Tagintézménye (6630 Mindszent, Móricz Zs. u. 1/b.) 

Óvodai csoport Tényleges 

csoport-

létszám 

SNI  

2 

főnek 

számít 

Számí-

tott 

csoport-

létszám 

Csoport- 

szoba 

befogadó 

képessége 

Korlát 

(Nkt.) 

Engedélyezett 

túllépés 

Csiga-biga 28 2 30 25 25 20% 
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Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

81/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Szent Imre Közösségi Ház vagyonkezelési szerződésének 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 úgy határoz, hogy Mindszent Város 

Önkormányzata és a Mindszenti Városgazda Np. Kft. között, a Mindszent, belterület 

639/2 hrsz. alatt felvett, Mindszent, Észak u. 13. sz. alatt lévő, Szent Imre Közösségi 

Ház megnevezésű ingatlanra és annak tárgyi eszközeire, 2020. március 30. napján 

megkötött vagyonkezelői szerződést módosítja azzal, hogy a közösségi házban lévő 

szolgálati lakást annak felszerelési és berendezési tárgyaival együtt – annak szociális 

bérlakássá nyilvánítására figyelemmel – a vagyonkezelés köréből kivonja. 

 

Felkéri a polgármestert az ilyen tartalmú vagyonkezelői szerződés módosítás 

aláírására. 

 

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 

- Mindszenti Városgazda Np. Kft. 

 

 

 

24./ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSI ÜGYE 

(MINDSZENT, KÜLT. 0140/1 KISRÉV MELLETTI HORGÁSZTANYA) 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Túri-Nagy János jogtanácsost a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Túri-Nagy János jogtanácsos: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

részére a térítésmentes használati jog biztosítását. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

82/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Mindszent, Külterület 0140/1 hrsz., kisrév melletti horgásztanya hasznosítása.  

 

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 tulajdonát képező, Mindszent, külterület 0140/1. hrsz. alatti 

ingatlanból 1365 m2 területtel nyilvántartott, kivett épület megnevezésű illetőségre 

2024. december 31. napjáig a Mindszenti Horgász Egyesület (6630 Mindszent, Mező 

utca 3.) részére térítésmentesen használat jogot biztosít azzal, hogy azt a használó 

köteles a jó gazda gondosságával kezelni, és a szívességi használat teljes időtartama 

alatt a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezni. Az ingatlan használati joga 

másra nem átruházható. 

  

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a használati jogosultságot biztosító 

megállapodást írja alá. 

 

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 

- Mindszenti Horgász Egyesület elnöke 

  

 

 

25./ MINDSZENT, KÖZTÁRSASÁG TÉR 11. SZ. ALATTI ÖNKORMÁNYZATI 

TULAJDONÚ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Túri-Nagy János jogtanácsost a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Túri-Nagy János jogtanácsos: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak annyi módosító javaslata van 

a határozati javaslathoz, hogy a két ingatlan kerüljön várospolitikailag fontos ingatlanná 

nyilvánításra, és a pályázat majd ennek megfelelően legyen kiírva az értékesítésre. 

 

Zsótér Károly polgármester: a Pénzügyi Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

83/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent, Köztársaság tér 11. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

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 Mindszent Város 

Önkormányzata tulajdonát képező, Mindszent, belterület 3080/2/A/10. hrsz. alatt 

felvett, és a Mindszent belterület 3080/2/A/11. hrsz. alatt felvett és a valóságban 

Mindszent, Köztársaság tér 11. sz. alatt lévő ingatlanok egészét az alábbiak szerint 

értékesítésre kijelöli. 

 

1.) A jelzett ingatlanvagyont várospolitikai szempontból fontosnak minősíti. 

 

2.) Utasítja a polgármestert, hogy az értékesítés során az Önkormányzat vagyonnal 

való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati 

rendeletének a versenyeztetési eljárásról szóló 5. pontja 12.§ (4) bekezdésében 

foglaltak szerint járjon el. 

 

3.) Az eljárás eredményeként a nyertes pályázó kiválasztásáról a képviselő-testület 

soron következő ülésén dönt. A nyertes pályázat az összességében legelőnyösebb 

ajánlat bírálati szempontja alapján kerül kiválasztásra. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

26./ KÖZTÁRSASÁG TÉR 12. SZ. ALATT LEVÁLASZTOTT FOLYOSÓ BÉRLETI  

       SZERZŐDÉSÉNEK HOSSZABBÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Koncsek Bálint ügyintézőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Koncsek Bálint ügyintéző: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

szerződés meghosszabbítását 2025. június 30-ig. 
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Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

84/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Köztársaság tér 12. „A” lépcsőház leválasztott folyosó bérleti szerződésének 

hosszabbítása. 

 

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, Mindszent, Köztársaság tér 12. szám 

alatti társasház „A” lépcsőházában leválasztott, 8,85 m
2
 alapterületű folyosórész 

bérleti szerződését további 5 év határozott időtartamra - 2020. július 1. napjától 

2025. június 30. napjáig - meghosszabbítja Farkas Zoltánné bérlővel.  

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a bérbeadói jogok gyakorlására és a 

bérlővel kötendő bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

27./ DANCS ISTVÁN ELIDEGENÍTÉSI TILALOM TÖRLÉSE IRÁNTI KÉRELME. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Túri-Nagy János jogtanácsost a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Túri-Nagy János jogtanácsos: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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85/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Dancs István elidegenítési tilalom törlés iránti kérelme. 

s István elidegenítési tilalom  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 Dancs István és 

Dancs Ibolya, mindketten 6630 Mindszent, Búzavirág u. 10. sz. alatti lakosoknak a 

Mindszent, Belterület 8726 hrsz. alatt felvett, 899 m2 alapterületű, beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanukra Mindszent Város Önkormányzata javára, a beépítési 

kötelezettség biztosítására szolgáló elidegenítési tilalom törlése iránti kérelmét e l u t 

a s í t j a.  

Egyúttal felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a kérelemmel érintett 

ingatlanra kérelmezőkkel, mint vevőkkel 1999. november 22. napján megkötött 

adásvételi szerződést bontsa fel.  

 

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 

- Dancs István és házastársa Mindszent, Búzavirág u. 10.  

 

 

 

28./ VETERÁNKORÚ TŰZOLTÓAUTÓ HASZNOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Túri-Nagy János jogtanácsost a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Túri-Nagy János jogtanácsos: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

tűzoltóautó üzembentartói jogának térítésmentes átruházását a Mindszenti Veteránjármű 

Egyesületnek. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

86/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Veteránkorú tűzoltóautó hasznosítása. 



30 
 

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 tulajdonát képező, 5400121262 alvázszámú, 378652429 

motorszámú, Koeckner gyártmányú, Deutz F Mercur 125 típusú gépjármű 

üzembentartói jogát, határozatlan időre, térítésmentesen átruházza a Mindszenti 

Veteránjármű Egyesületre (6630 Mindszent, Liliom zug 1/A).  

 

Felkéri és meghatalmazza a polgármestert a használati jogot biztosító megállapodás 

aláírására.   

 

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 

- Mindszenti Veteránjármű Egyesület 

 

 

 

29./ A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 

 

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

 

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

egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 18/2020. önkormányzati 

rendeletét a vásárokról és piacokról szóló 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 

 

30./ ÖNTÖZŐVÍZ ELVEZETŐ CSATORNA MEGÉPÍTÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Túri-Nagy János jogtanácsost a szóbeli 

kiegészítésre. 
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Dr. Túri-Nagy János jogtanácsos: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

megépítéséhez való hozzájárulást, térítésmentesen. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

87/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

 

          

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján - térítésmentesen - hozzájárul ahhoz, 

hogy Ménesiné Szunyi Enikő 6630 Mindszent, Köztársaság tér 1-3. fsz. 1. sz. alatti 

mezőgazdasági vállalkozó Mindszent Város Önkormányzata tulajdonát képező, 

Mindszent külterület 0305, 0300 és 1560 hrsz.-ú külterületi útjait érintő nyomvonalon, 

a jelen határozat mellékletét képező műszaki leírás és térkép szerinti, zárt öntözővíz 

elvezető csővezetéket építsen ki.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás 

aláírására.  

 

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 

- Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda 

- Ménesiné Szunyi Enikő 6630 Mindszent, Köztársaság tér 1-3. fsz. 1. 

 

 

 

31./ KAJAK-KENU KIKÖTŐ ÜZEMELTETÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 

Tárgy: Hozzájárulás öntözővíz elvezető csatorna megépítéséhez 
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Pálinkó György Vince képviselő: kérdése, hogy a kikötő a strand alsó szakaszára van 

telepítve? 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: igen, a pályázatban GPS koordináták 

szerint így lett meghatározva. Lehet ugyanakkor kezdeményezni az áthelyezés 

engedélyezését, a megfelelő eljárásrendben.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: az lenne logikus, ha a kemping „alatti” partszakaszon 

lenne, a táborozóknak nem kellene a kajakokat messzire cipelni, stb. Javasolta, hogy ha mód 

és lehetőség lesz rá, kezdeményezni kellene az áthelyezést.  

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: már egyeztettek az üzemeltetővel erről, 

amint lehetőség lesz rá, megoldják.  

 

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

Városgazda Nonprofit Kft.-vel ingyenes üzemeltetési szerződést kötni 2020. június 25. 

napjától határozatlan időtartamra, a tiszai strandra telepített úszómű és víziturisztikai 

eszközök üzemeltetésére.   

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

88/2020. (VI. 24.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Kajak-kenu kikötő üzemeltetése. 

 

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.-vel ingyenes üzemeltetési szerződést köt 2020. június 25. 

napjától határozatlan időtartamra, a tiszai strandra telepített úszómű és víziturisztikai 

eszközök üzemeltetésére.   

 

Felkéri és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

üzemeltetési szerződés megkötésére. 

 

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 

- Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 6630 Mindszent, Szabadság tér 31. 
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Zsótér Károly polgármester: napirend után megadta a szót Pálinkó György Vince 

képviselőnek. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: elmondta, hogy saját költségen egy hűtőmágnes sorozatot 

készíttetett. A hűtőmágneseken Mindszent épített és természeti értékei szerepelnek, melyeket 

most szeretne átadni a polgármesternek és a jegyzőnek. Kérte, hogy a hűtőmágnesek 

kerüljenek értékesítésre, és a bevétel legyen az Önkormányzaté. 

 

Zsótér Károly polgármester: megköszönte a felajánlást, és elmondta, hogy az értékesítés 

módját, feltételeit kitalálják, és akkor megvalósulhat az elképzelés. 

 

Ezt követően az ülés nyílt részét lezárta. 

(A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

 

K. m. f.  

 

 

Zsótér Károly polgármester 

helyett: 

 

 

Zsótér Gábor 

alpolgármester 

Dr. Végh Ibolya jegyző 

helyett: 

 

 

Németh István 

aljegyző 

 


