
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2020. augusztus 12-én megtartott 8., 

rendkívüli 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 és Tóth 

Csaba képviselők, dr. Végh Ibolya jegyző. 

  

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

ülést, és megállapította, hogy az 7 fővel határozatképes. Elmondta, hogy Jancsovics Attila és 

Rácz Árpád képviselők előre jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt venni. 

 

Elöljáróban tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyminisztérium Regionális 

Fejlesztésekért Felelős Államtitkárságának  helyettes államtitkárától a tegnapi napon érkezett 

levél alapján a döntéshozók a város bölcsődei fejlesztésre benyújtott pályázatát a kért, 

mintegy 750 millió forintos értékben támogatásra érdemesnek ítélték, így a támogatási 

szerződés megkötése után a beruházás megkezdhető. 

 

Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére azzal, hogy a meghívóban szereplő két napirendi 

pont mellett további két előterjesztés, konkrétan a Biztos Kezdet Gyerekház és a Tanoda 

pályázattal kapcsolatos anyagok tárgyalását is javasolta. Utóbbi kettő letett anyagként van a 

testület előtt, de a Bizottságok megtárgyalták azokat.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a napirendre vonatkozó javaslatát szavazásra 

bocsátotta. 

 

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

 

104/2020. (VIII. 12..) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

 

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

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.  

2. Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása.  

3. Biztos Kezdet Gyerekház befogadására és költségvetési támogatására pályázat 

benyújtása. 

4. A Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és költségvetési 

támogatására pályázat benyújtása.  
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Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 
 
 

1./ ÓVODA KONYHA FELÚJÍTÁSÁRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság 

ülésén szinte ugyanebben a személyi körben megtárgyalták valamennyi témát, ezért elsőként 

kérte a Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

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

felújítási pályázat benyújtását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

105/2020. (VIII. 12..) Kt. sz. 

 

Tárgy: Óvoda konyha felújítására 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 az 

előterjesztésben szereplő műszaki tartalommal pályázatot nyújt be a Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. 

pont szerint Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” keretén belül a 

Károly Óvoda főzőkonyhájának fejlesztésére. 

 

A pályázatot nettó 9 993 666 Ft beruházás összegben kívánja benyújtani a Magyar 

Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához. Az önkormányzati önerő nettó 499 

683 Ft, mértéke 5%. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

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 
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Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a pályázat finanszírozási ütemét 

is elfogadásra javasolja. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

106/2020. (VIII. 12..) Kt. sz. 

 
Tárgy: Konyhafejlesztési pályázat megvalósítási és finanszírozási ütemezése. 

 

 

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 Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerint Önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtott pályázat megvalósítását és finanszírozását az 

alábbi ütemezésben tervezi: 

 

 

Időpont Feladat Kivitelező 
Költség 

nettó Ft 

2021. június 15. Konyha teljes kipakolása Önkormányzat - 

Nagykonyhai gépek, berendezések 

megrendelése 

Önkormányzat - 

Bontási munkálatok megkezdése Ajánlattevő 6.954.396,- 

2021. július Víz, szennyvíz, elektromos hálózat 

átalakítása, felújítása 

Ajánlattevő 

Elszívórendszer kialakítása Ajánlattevő 

Burkolás Ajánlattevő 

Festés Ajánlattevő 

2021. augusztus 1-

19. 

Nagy konyhai gépek leszállítása, 

beüzemelése 

Ajánlattevő 3.039.270,- 

 HACCP felülvizsgálat Önkormányzat - 

2021. augusztus 20. Próbaüzem Önkormányzat - 

2021. szeptember 1. Teljes üzem Önkormányzat - 

 

 

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 
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2./ AZ ÖNKORMÁNYZAT SZMSZ-ÉNEK MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

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

SZMSZ módosításának elfogadását. 

 

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

tervezetet szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

elfogadta, ezzel megalkotta 19/2020. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

 

 

 

3./ BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ BEFOGADÁSÁRA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI 

TÁMOGATÁSÁRA 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. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

107/2020. (VIII. 12..) Kt. sz. 

  

Tárgy: Biztos Kezdet Gyerekház befogadására és költségvetési támogatására pályázat 

benyújtása.  

 

H A T Á R O Z A T :   

 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biztos Kezdet Gyerekház 

befogadására és költségvetési támogatására irányuló pályázat benyújtásával 

kapcsolatos előterjesztést, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a 

pályázat benyújtásáról határoz. 

 

1./ A feladat ellátás érdekében a Hét Halász Háza Mindszent, Damjanich u. 16. szám 

alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant biztosítja. 

 

2./ A pályázat benyújtása érdekében, a személyi feltételek és a szakmai program 

megvalósítása érdekében három oldalú feladat-ellátási megállapodást kell kötni a 

Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulással, és a fenntartásában működő Kapcsolat 
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Központtal. A feladatellátás - a pályázaton elnyerhető támogatást meghaladóan - 

önkormányzati többlet forrás igénybevételével nem járhat. 

Az együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 

3./ Felhatalmazza a polgármestert a Belügyminisztérium a támogató szolgáltatás és a 

közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. 

rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja alapján meghirdetett „Biztos Kezdet Gyerekház 

befogadására és költségvetési támogatására” című pályázat benyújtására, a 

benyújtáshoz szükséges adatok megadására, dokumentumok csatolására, 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: augusztus 31. 

 

Felelős:     polgármester  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 

- HTKT Kapcsolat központ Vezetője 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

4./ TANODA SZOLGÁLTATÁST MŰKÖDTETŐ SZOLGÁLTATÓK 

BEFOGADÁSÁRA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁRA 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. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

108/2020. (VIII. 12..) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és költségvetési 

támogatására pályázat benyújtása. 
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H A T Á R O Z A T : 

 

 

1./ Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta „a Tanoda szolgáltatást 

működtető szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatására” irányuló 

pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és a Pénzügyi- és Ügyrendi 

Bizottság javaslata alapján a pályázat benyújtásáról határoz. 

 

2./ A feladat ellátás érdekében a Hét Halász Háza Mindszent, Damjanich u. 16. szám 

alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant biztosítja. 

 

3./ A pályázat benyújtása érdekében, a személyi feltételek és a szakmai program 

megvalósítása érdekében háromoldalú feladat-ellátási megállapodást kell kötni a 

Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulással, és a fenntartásában működő Kapcsolat 

Központtal. A feladatellátás - a pályázaton elnyerhető támogatást meghaladóan - 

önkormányzati többlet forrás igénybevételével nem járhat. 

Az együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 

4./ Felhatalmazza a polgármestert a Belügyminisztérium a támogató szolgáltatás és a 

közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. 

rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghirdetett „a Tanoda szolgáltatást 

működtető szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatására” című pályázat 

benyújtására, a benyújtáshoz szükséges adatok megadására, dokumentumok 

csatolására, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: szeptember 14. 

 

Felelős:     polgármester  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 

- HTKT Kapcsolat Központ Vezetője 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

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

 

K. m. f.  

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Végh Ibolya 

jegyző 

 


