
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2021. november 5-én megtartott 7., rendkívüli 

nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

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

Korom Éva Andrea, 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 Mihály Ferenc 

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

 

A napirendre vonatkozó javaslatában indítványozta, hogy egy napirendi pontot nyílt, míg egy 

másikat zárt ülésen tárgyaljanak. A nyílt ülés anyagát letett anyagként megkapták a 

képviselők, és a zárt ülés anyaga is kiküldésre került.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

64/2021.  (XI. 5.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2021. november 5-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Víziközmű integrációval kapcsolatos tájékoztatás. 

Zárt ülés: 

2. Tájékoztató a folyamatban lévő TOP pályázatok állapotáról, valamint döntés a 

további megvalósításra, elszámolásokra vonatkozóan. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 
- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 
 

1./ VÍZIKÖZMŰ INTEGRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a testületi ülést megelőzően a Pénzügyi 

Bizottság ülésén ugyanebben a személyi körben megtárgyalták a témát. Kérte ezért a 

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

elfogadását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

65/2021.  (XI. 5.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Víziközmű integrációval kapcsolatos tájékoztatás. 

 

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 felhatalmazza a polgármestert az 

alábbi tartalmú tájékoztatás megtételére:  
 

Az Integrációs Programban Mindszent Város Önkormányzata továbbra is részt kíván 

venni, a tranzakciós szerződés megkötése szándékában áll. Felkéri a polgármestert, 

hogy a döntés meghozatalához szükséges előterjesztéseket nyújtsa be a Képviselő-

testület elé.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Projekt Irányító Bizottság elnöke 

 

 

Zsótér Károly polgármester: a nyílt ülésre egyéb napirendi pont nem volt, ezért azt bezárta. 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Végh Ibolya 

jegyző 

 


