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Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2021. augusztus 25-én megtartott 3., rendes 

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. Végh Ibolya jegyző. 

  

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

ülést, és megállapította, hogy az teljes létszámmal határozatképes.  

 

A napirend ismertetése előtt megadta a szót Tóth Csaba képviselőnek. 

 

Tóth Csaba képviselő: megköszönte mindazok munkáját, akik az augusztus 20-i rendezvény 

előkészítésében, lebonyolításában részt vettek. Szerinte ilyen színvonalas és sikeres 

rendezvény régen volt a településen. 

 

Zsótér Károly polgármester: csatlakozott az elhangzott véleményhez, valóban nagyon 

sikeres rendezvényen vannak túl. A jelenlévő vendégekre tekintettel elmondta, hogy a 

rendezvény biztosítása is kiemelkedően jó volt, megköszönte a rendőrség ez irányú munkáját. 

 

Elmondta továbbá ehhez kapcsolódóan, hogy azok a beszámolók, melyekhez a vendégek 

megjelentek, már korábban elkészültek, de elfogadásuk nem volt halaszthatatlan, ezért a 

pandémia ideje alatt polgármesteri hatáskörben nem döntött róluk, hanem megvárta velük az 

első megtartható rendes ülést. 

 

Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal, hogy a nyílt ülésre 

vegyenek fel még egy napirendi pontot, melynek anyagát a képviselők utólag megkapták, 

konkrétan az „Előzetes hozzájárulás antennatorony létesítéséhez” tárgyú előterjesztést. 

 

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

 

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

 

6/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2021. augusztus 25-i rendes ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről.  
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2. Tájékoztató Mindszent közigazgatási területén végzett 2020. évi vízirendészeti 

tevékenységről.  

3. Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről.  

4. Beszámoló a mindszenti Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről.  

5. Tájékoztató Mindszent város 2021. évi aktuális közbiztonsági helyzetéről.  

6. Beszámoló a komp üzemeltetésének 2020. évi tapasztalatairól.  

7. Beszámoló a tanyagondnok tevékenységéről.  

8. Beszámoló a folyamatban lévő pályázatok aktuális állásáról.  

9. A Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének elfogadása.  

10. Beszámoló a közterület-felügyelők 2020. évi munkájáról.  

11. Ifjúsági Labor (I-Lab) programban való részvétel előkészítése.  

12. Ajánlattétel üzletrész megvásárlására.  

13. Mártély megkeresése adománygyűjtés céljából.  

14. Döntés a Szegvári Kyokushin Karate Dojo Egyesület támogatásáról.  

15. Rendezvénysátrak hasznosítása.  

16. Döntés egyedi védelem alatt álló mocsári cédrusról.  

17. Belterületi utak, járdák, hidak felújításának támogatása – aszfaltbeszállító 

kiválasztása.  

18. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása.  

19. Előzetes hozzájárulás antennatorony létesítésére.  

Zárt ülés 

20. Kovács Sándor köztemetési költségmegtérítésére kötelezés elleni fellebbezése.  

21. Belső ellenőrzési jelentés a TOP-5.3.1-16-CSI-2017-00018 kódszámú pályázat 

szabályszerűségi ellenőrzéséről.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

1./ BESZÁMOLÓ A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT MEGHOZOTT 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEKRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. Elmondta, 

hogy nagyon sok döntésről van szó, ezért azokat nem kívánta egyesével részletezni. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: aziránt érdeklődött, hogy a Civil Alap terhére a tavalyi évben 

elnyert támogatások a civil szervezetek részére mikor kerülnek kifizetésre, illetve az idén 

benyújtott támogatási kérelmek mikor kerülnek elbírálásra? 

 

Zsótér Károly polgármester: igen, ezeket a restanciákat minél előbb rendezni kell, akár már 

a következő rendes ülésen. Az alapelv ezekkel kapcsolatban az volt, hogy a járványhelyzetben 

a civil szervezetek sem tudták megrendezni azokat a rendezvényeiket, melyekre a támogatást 

szokták igényelni. Egy későbbiekben elkészülő előterjesztés alapján ezek újratárgyalhatók. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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7/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről. 

 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a veszélyhelyzet 

ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről” tárgyú előterjesztést, és úgy határoz, 

hogy a 2020. november 4. és 2021. június 15. közötti időszakban polgármesteri 

hatáskörben megalkotott önkormányzati rendeleteket hatályukban változatlanul 

fenntartja, valamint az ugyanezen időszakban polgármesteri hatáskörben meghozott 

határozatokat jóváhagyja. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

 

2./ TÁJÉKOZTATÓ A MINDSZENT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VÉGZETT 

2020. ÉVI VÍZIRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Kurdics Zoltán r. alezredest, a szolnoki Tiszai 

Vízirendészeti Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetőjét a szóbeli kiegészítésre. 

 

Kurdics Zoltán bűnügyi osztályvezető: röviden szóban is összefoglalta a tájékoztatóban 

leírtakat, kiemelve, hogy a vizsgált időszakban súlyosabb bűncselekmény, illetve 

vízbefulladás nem történt a területen, a vízparti rendezvények különösebb gond nélkül 

lezajlottak, és a kompüzemeltetés során sem tártak fel komolyabb jogsértéseket. A szegedi 

vízirendészeti őrs tehát megítélése szerint jó munkát végzett az elmúlt évben, annak ellenére, 

hogy az egyik legleterheltebb őrs, hiszen a „normál” feladatok mellett határrendészeti 

feladatokat is el kell látniuk.  

 

Zsótér Károly polgármester: valóban sokrétű feladatot lát el a vízirendészet, megköszönte 

tevékenységüket, kiemelve a kompüzemeltetés szabályosságára, biztonságára fordított 

figyelmet. 

 

Tóth Csaba képviselő: a komppal kapcsolatban olvasta tájékoztatóban, hogy voltak azért 

kisebb hiányosságok. Ezeket pótolta-e az üzemeltető? 

 

Kurdics Zoltán bűnügyi osztályvezető: igen, a hiányosságokat pótolták. 

 

Rácz Árpád képviselő: a horgászok nevében megköszönte azt a rendőri jelenlétet, melynek 

hatására az orvhorgászat egyre inkább visszaszorul. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: csatlakozva ehhez a véleményhez, Ő is köszönetét fejezte 

ki a horgászok nevében. Megemlítette e mellett, hogy továbbra is problémát jelent a 

horgászok számára a nagy teljesítményű vízijárművek hullámkeltése. 
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Kurdics Zoltán bűnügyi osztályvezető: jelezni fogja ezt a problémát a szegedi őrs felé. 

Ilyen esetekben az a dolgok menete, hogy az őrs munkatársai fokozott helyszíni 

ellenőrzéseket fognak végrehajtani, úgymond a jelenlétükkel visszaszorítani ezt a jelenséget. 

Ha ez nem lesz elegendő, akkor a szabálytalankodók ellen szabálysértési feljelentést tesznek, 

a végső megoldás pedig az lehet, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatósággal együttműködve 

hullámkeltést tiltó táblát, táblákat kell kihelyezni. 

 

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

a tájékoztatót, és annak elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

8/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató Mindszent közigazgatási területén végzett 2020. évi vízirendészeti  

tevékenységről.    
 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

elfogadja a Mindszent közigazgatási területén végzett 2020. évi vízirendészeti 

tevékenységről szóló tájékoztatót.     

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Busi László Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője 5000 Szolnok, 

Tiszaparti sétány 2-6.   

- Fischer Gábor Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály 

Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnoka 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.  

 

 
 

3./ BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉS TŰZVÉDELMI HELYZETÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Krám István tű. alezredest, a Szentesi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét a szóbeli kiegészítésre. 

 

Krám István kirendeltségvezető: röviden szóban is összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

Sajnálatosnak tartotta, hogy némiképp emelkedett a tűzesetek száma, és, hogy ezek során 

tavaly egy haláleset is történt. Kiemelte a Kirendeltség hatósági tevékenységét, erről kicsit 

részletesebben is szólt (hatósági engedélyezés, kéményellenőrzések), hangsúlyozva az 

előzetes hatósági konzultáció jelentőségét. Utóbbira jó példa az idei, augusztus 20-i 

rendezvény, mely előtt a Polgármester Úrral és a Jegyző Asszonnyal tudtak egyeztetni, 

hozzájárulva ezzel a rendezvény biztonságos megrendezéséhez. Végül elmondta, hogy a 

Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság élén változás történt, az eddigi 

parancsnok, Csuka Attila immár a megyei parancsnokságon lát el magasabb szintű 

katasztrófavédelmi műveleti feladatokat, az új hódmezővásárhelyi parancsnok pedig Kovács 

Ferenc tű. őrnagy lett, akit most személyesen is bemutatott a Képviselő-testületnek. 
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Kovács Ferenc tűo. parancsnok: eddigi szakmai életútját ismertetve röviden bemutatkozott 

a Képviselő-testületnek. 

 

Zsótér Károly polgármester: meggyőződése, hogy a megfelelő szakembert találták meg a 

felettesek a Hódmezővásárhelyi Parancsnokság élére, aki – amint az elhangzott – végigjárta a 

ranglétrát, jelentős tapasztalata van az önkéntes tűzoltó egyesületi munkáról is. 

 

Rácz Árpád képviselő: egyetlen kérdése lenne, mégpedig, hogy a lakástüzek esetében mi a 

jellemző kiváltó ok? 

 

Kovács Ferenc tűo. parancsnok: legjellemzőbbek az elektromos zárlat és a figyelmetlenség, 

a nyílt láng őrizetlenül hagyása. Azaz, a tűzhelyen felejtik az ételt, vagy begyújtanak a 

kályhába, és otthagyják. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: gratulált az új parancsnoknak a kinevezéséhez. Kérdése pedig 

az lenne, hogy lehetőség volna-e a közeljövőben a Mindszenti Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél 

valamiféle műszaki fejlesztést végrehajtani? Gondol itt egy korszerűbb gépjárműre, amiről 

már többször is szó esett.  

 

Kovács Ferenc tűo. parancsnok: elmondta, hogy a gépjármű fecskendővel kapcsolatos 

kérdésre majd a Kirendeltségvezető Úr fog válaszolni. A maga részéről megköszönte a helyi 

önkéntes tűzoltók munkáját. Nagyon fontos, hogy működnek, hogy Ők is vonulnak a 

tűzesetekhez, hiszen hiába érnek ki a hivatásosok Hódmezővásárhelyről rövid idő alatt, az 

mégiscsak időbe kerül, az önkéntesek gyorsabban a helyszínre tudnak érni. A fejlesztésekkel 

kapcsolatban pedig megemlítette, hogy ebben az évben két sikeres pályázatot nyújtottak be a 

helyi önkéntesek, melyek segítségével könnyebbé válhat munkájuk. 

 

Krám István kirendeltségvezető: mind a megyei Parancsnok Úr, mind Ő teljes 

mellszélességgel mellette vannak, hogy a mindszenti önkéntesek egy új 

gépjárműfecskendőhöz juthassanak. Várhatóan lesz erre pályázati lehetőség, ráadásul olyan 

gépjárműre lehet majd pályázni, ami B kategóriás jogosítvánnyal vezethető. Sok egyesületnél 

gond ugyanis, hogy nincs, vagy kevés a C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tag, és ha Ő 

pl. a riasztás idején dolgozik, akkor nincs, aki a nagyobb gépjárműfecskendővel a tűzesethez 

vonuljon. Ha lesz ilyen pályázati lehetőség, akkor a mindszenti ÖTE prioritást fog élvezni. 

 

Zsótér Károly polgármester: maga is úgy látja, hogy egy tűzesetnél az időtényező nagyon 

fontos dolog, szükséges, hogy az önkéntesek is vonuljanak. Kérte, hogy az elhangzottakhoz 

híven a hivatásos szakma támogassa, hogy a helyi egyesület új gépjárművet kaphasson.  

 

E mellett még egy nagyon fontos témát szeretne felvetni. Közeleg a fűtési szezon, jó lenne, ha 

a testületi ülés nyilvánosságát kihasználva a lakosság kapna egy összefoglaló tájékoztatást a 

kéményellenőrzések mikéntjéről. 

 

Krám István kirendeltségvezető: a magántulajdonú ingatlanok esetében a kéményellenőrzés 

jelenleg nem kötelező, de erősen ajánlott. A település vezetésével egyeztetve, a szezon előtt 

akár egy kampányjellegű lakossági tájékoztatásra is sor kerülhet, esetleg szórólapon is lehet 

tájékoztatni az embereket az ellenőrzés elmulasztásának veszélyeiről. Más a helyzet a 

társasházak esetén, nekik kötelező az ellenőrzést elvégeztetniük. A veszélyt nagyban 

csökkentheti a szénmonoxid érzékelő felszerelése, a maguk részéről ezt is nagyon ajánlják 

azokba az ingatlanokba, ahol nyílt égésterű fűtőberendezéseket használnak. 
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Zsótér Károly polgármester: az elhangzottak alapján úgy gondolja, a szezon előtt a 

Mindszenti Hírekbe kerülhetne be egy felhívás, amit előzetesen szakmailag egyeztetnek a 

Kirendeltség Hatósági Osztályával. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: kiegészítésként mondta el, amivel sokan talán nincsenek is 

tisztában, hogy ha az adott évben a kéményseprő nem ellenőrizte a kéményeket, és erről a 

tulajdonos részére nem adott tanúsítványt, akkor egy esetleges lakástűz esetén a tanúsítvány 

hiányában a biztosító nem fizet semmit. 

 

Kérdése pedig az lenne, hogy a kéményseprő tud-e szakmai tanácsot adni arra vonatkozóan, 

hogy a tulajdonos hová szerelje fel a szénmonoxid érzékelőt? 

 

Krám István kirendeltségvezető: természetesen, erre tudnak javaslatot adni a 

kéményseprők. Egyébként igyekeznek rugalmasan rendelkezésre állni, ha valaki ellenőrzést 

szeretne, arra akár on-line is lehet időpontot foglalni, egyeztetni.  

 

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

elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

9/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

elfogadja a település tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Krám István tű. alezredes Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, 6600 Szentes, Kossuth u. 47.  

- Kovács Ferenc tű. őrnagy a Szentesi katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Hódmezővásárhelyi Hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka 6800 

Hódmezővásárhely, Szent István tér 1.  

 

 

 

4. BESZÁMOLÓ A MINDSZENTI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2020. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Bereczki Lajost, az Egyesület elnökét a szóbeli 

kiegészítésre. Egyben gratulált az elnök polgárőr kitüntetéséhez. 

 

Bereczki Lajos elnök: kiegészítést nem kívánt tenni, ha kérdés van, arra szívesen válaszol. 
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Dr. Végh Ibolya jegyző: megköszönte az Egyesületnek az augusztus 20-i rendezvény 

biztosításában végzett tevékenységét. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: az előző hozzászólásokhoz csatlakozva Ő is gratulált az 

elnök kitüntetéséhez, illetve megköszönte az augusztus 20-i rendezvénnyel kapcsolatos 

közreműködésüket. Kérdése, hogy mik az Egyesület jövőbeni működési, fejlesztési 

elképzelései, tervei? 

 

Bereczki Lajos elnök: röviden vázolta a közeljövő feladatait (régi irodahelyiség leadása, 

különböző prevenciós programok szervezése, a leendő polgárőr-utánpótlás keresése a helyi 

fiatalok, általános iskolások körében). 

 

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

elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

10/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a Mindszenti Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről.    
 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

elfogadja a Mindszenti Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót.      

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Bereczki Lajos Mindszenti Polgárőr Egyesület elnöke Mindszent, Kodály Z. u. 31.   

 

 

 

5./ TÁJÉKOZTATÓ MINDSZENT VÁROS 2021. ÉVI AKTUÁLIS KÖZBIZTONSÁGI 

HELYZETÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szabó Zsolt r. alezredest, hódmezővásárhelyi 

rendőrkapitányt a tájékoztató megtételére. 

 

Szabó Zsolt rendőrkapitány: röviden (projektoros vetítéssel egybekötve) ismertette az 

elmúlt időszak mindszenti bűnügyi statisztikáját, a legsúlyosabb, illetve a leggyakrabban 

előforduló bűncselekmények számának alakulását. Kitért a nyár egyik leginkább 

közfelháborodást kiváltó esetére is, a strandon elkövetett csoportos garázdaságra, amely 

ügyben az elkövetőket sikerült néhány napon belül beazonosítani. Őket kihallgatták, valamint 

meghallgattak számos tanút, és ennek eredményeként távoltartási végzés kibocsátását 

kezdeményezték a bíróságnál, ami tudomása szerint meg is történt. Felmerült az ügyben ún. 

„védelmi pénz” követelésének gyanúja is, de ezt a sértettek és a tanúk meghallgatása során 

nem sikerült bizonyítani, tehát ez nem volt megállapítható. 
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Szólt a kábítószerekkel kapcsolatos bűnesetekről, pontosabban azokról, melyeknek 

mindszenti szálai vannak, és az eddig elért eredményekről. 

Említést tett a bűnmegelőzési tevékenység fontosságáról, az ennek keretében szervezett 

programokról (legutóbb pl. a kerékpár-regisztrációs felhívásról), valamint, hogy az utóbbi 

időben több összehangolt akciót hajtottak végre a Készenléti Rendőrséggel együttműködve. 

Tájékoztatóját a közlekedési balesetek számának alakulásával, az ezekből adódó 

közlekedésrendészeti intézkedések bemutatásával zárta. 

 

Jancsovics Attila képviselő: kérdése, hogy szeptemberben lehetőség lenne-e az iskolák előtt 

minél több alkalommal sebességmérést végezni? Azért lenne erre szükség, mert az ott 

kihelyezett 30-as sebességkorlátozó táblát az autósok nem tartják be. 

 

Szabó Zsolt rendőrkapitány: szigorú szabályai vannak, hogy hol, milyen feltételekkel lehet 

sebességet mérni, de természetesen megpróbálnak a kérésnek eleget tenni. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: kérdése, hogy a mindszenti őrs létszámának, személyi 

összetételének változása az elmúlt 10 évben hogyan befolyásolta a munka eredményességét? 

 

Szabó Zsolt rendőrkapitány: az utóbbi időben csak olyan állománytábla módosítás történt, 

ami a szervezeti besorolást érintette, a létszámot nem. Minden településre igyekeznek a 

bűnügyi „fertőzöttséghez” igazodó létszámot biztosítani. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: úgy gondolja, a bűnmegelőzés szinte fontosabb kérdés, mint 

a felderítés. Ehhez az Önkormányzat is próbál hozzájárulni erejéhez mérten, gondol itt a már 

kihelyezett kamerarendszerre, amit még majd bővíteni szándékoznak. Kérdése, hogy 

lehetőség van-e ezek folyamatos figyelésére, vagy csak egy adott bűncselekmény kapcsán 

nézik vissza a felvételeket? 

 

Szabó Zsolt rendőrkapitány: alapvetően az utóbbi módon tudják a felvételeket használni, 

tehát egy adott bűncselekmény esetén az érintett kamera felvételeit visszanézik. 

 

Tóth Csaba képviselő: kérdése, hogy volna-e lehetőség arra, hogy a Készenléti Rendőrség 

tagjai több alkalommal, pl. legalább havonta egyszer rendszeresen megjelenjenek a 

településen? A korábbi itt létüknek óriási visszatartó ereje volt, az állampolgárok 

biztonságérzetét is növelné.  

 

Szabó Zsolt rendőrkapitány: a Készenléti Rendőrség vezénylése sajnos nem rajtuk múlik, 

és eléggé korlátozottak a lehetőségek. Ha csak a közeljövő feladatait, eseményeit nézik 

(migrációs helyzet, az afganisztáni események, a tervezett nagy hazai rendezvények), akkor 

egyelőre nem sok esélyt lát erre. Kiemelt esemény, rendezvény esetén lehet Őket igénybe 

venni.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: megköszönte a tájékoztatót, egyben a rendőrség 

közbiztonságért végzett tevékenységét. A bűnmegelőzési, bűnüldözési munkában a 

Polgárőrség, sőt tudomása szerint a vadászok is besegítenek, nekik is jár a köszönet.  

A Készenléti Rendőrség többszöri megjelenésének igényével egyetért, de tudomásul kell 

venni, hogy nem csak Mindszentből áll a világ. 

Az Alpolgármester Úrral is egyetért a bűnmegelőzés fontosságában, Ő is ki szerette volna 

emelni, hogy kiépülőben van a kamerarendszer. Viszont a bűnözők is tisztában vannak ezzel, 

tudják, hol vannak kamerák, és hol lehet bizonyos dolgokat úgy megtenni, hogy a kamerák ne 

lássák. Ezért is fontos lenne a fokozottabb rendőri jelenlét. Persze lakossági tudatformálásra is 
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szükség lenne, mert az emberek, ha látnak valamit, inkább elfordulnak, becsukják a szemüket, 

nem segítik a rendőrség munkáját. Az említett védelmi pénzes fenyegetésről is szavahihető 

emberektől hallott, aztán a hivatalos eljárásban ezek szerint mégsem lehetett azt bizonyítani. 

Sajnos a kábítószeres ügyek is szinte nyíltan, már-már az utcán zajlanak, tulajdonképpen 

mindenki tudja, hogy kik foglalkoznak ezzel, előrelépés mégsem nagyon látható. Ez nem 

vádaskodás a részéről, sőt, ahogyan kezdte a mondandóját, megemeli a kalapját a rendőrség 

munkája előtt, de kéri, hogy ezekre a dolgokra fokozottabban figyeljenek oda.  

 

Mihály Ferenc képviselő: úgy hallotta, hogy a bizonyos strandi garázdaság esetében a 

hódmezővásárhelyi rendőrök hamarabb a helyszínre értek, mint a mindszentiek. Kérdése, 

hogy igaz-e ez, illetve, ha igen, akkor ennek mi az oka? 

 

Szabó Zsolt rendőrkapitány: nem tud arra válaszolni, hogy kik értek ki előbb. 

 

Mihály Ferenc képviselő: de annak azért volna jelentősége, hogy milyen gyorsan érnek egy 

cselekmény helyszínére? 

 

Szabó Zsolt rendőrkapitány: természetesen igen, de az is közrejátszik, hogy pontosan hová 

történik a bejelentés, a 112-re, vagy esetleg más csatornán teszik meg. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: a maga részéről gratulált azokhoz az eredményekhez, amikről ma itt 

szó volt, bár azt azért tudni kell, hogy ez az ismertté vált bűncselekmények felderítési 

statisztikája. Ezért Ő is szeretné felhívni a figyelmet a bűnmegelőzés fontosságára, mert 

rengeteg bűncselekmény nem válik ismertté. És a facebook bejegyzésekből kiderül, hogy a 

mindszentiek igenis félnek ettől a családtól, akik képesek a közösséget rettegésben tartani. 

Olyan hírek – pletykák? – is szárnyra kaptak, hogy ingyen dolgoztatnak embereket, elveszik a 

jövedelmüket. Tehát lehet, hogy ezek a dolgok a rendőrség előtt nem ismertek, de az emberek 

beszélnek róla. A bejegyzésből látszott, hogy több száz ember reagált rá, és mindenkinek 

ugyanaz volt a véleménye. Féltik a hozzátartozóikat, a javaikat, és éppen ezért helyes volt a 

távoltartási végzés, hogy a strand területén való tartózkodástól el lettek tiltva, de ettől még a 

településen ugyanúgy itt vannak, és folytatják a dolgaikat. Megerősítette az imént már a 

képviselők részéről is elhangzottakat, hogy az Önkormányzat igyekszik minden pályázati 

lehetőséget megragadni, hogy a térfigyelő kamerarendszert bővítse, ezzel segítve a 

bűnmegelőzési erőfeszítéseket. Ugyanakkor megköszönte a rendőrség közreműködését a 

strandi ügy megnyugtató rendezésében. 

 

Zsótér Károly polgármester: valóban, a strandi garázdaság volt az utóbbi idők 

legpolgárpukkasztóbb ügye, maga is úgy értékeli, hogy eredményes volt a rendőri 

beavatkozás. Ezen túlmenően azt is el kívánta mondani, hogy az elhangzott kritikák ellenére a 

testület bizalma töretlen a rendőrségben, a jövőben is közösen kell fellépni a káros jelenségek 

ellen.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolta a tájékoztató elfogadását, majd ezt 

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

11/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató Mindszent Város 2021. évi aktuális közbiztonsági helyzetéről.  
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H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta Mindszent Város 2021. évi 

aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót és a Hódmezővásárhelyi 

Rendőrkapitányság vezetője által adott szóbeli tájékoztatást elfogadja.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Szabó Zsolt r. alezredes Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője 6800 

Hódmezővásárhely, Lázár u. 6-8.  

 

 

 

6./ BESZÁMOLÓ A KOMP ÜZEMELTETÉSÉNEK 2020. ÉVI 

TAPASZTALATAIRÓL. 

 

 

 

Zsótér Károly polgármester: a kompot üzemeltető társaság ügyvezetője sajnos beteg, nem 

tud itt lenni, viszont a képviselők megkapták az írásos anyagot. Abból egy nyugodt, 

biztonságos, polgárbarát üzemeltetés képe rajzolódik ki, de a személyes tapasztalata is ez. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai is megelégedéssel 

nyilatkoztak a kompüzemeltetésről, és elfogadásra javasolják a beszámolót. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

 

12/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a komp 2020. évi üzemeltetésének 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 2020. évi 

üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót.      

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

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

Rákóczi út 17.    
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7./ BESZÁMOLÓ A TANYAGONDNOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

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

 

Janó Kata tanyagondnok: szóbeli kiegészítése nincs, de természetesen a felmerülő 

kérdésekre szívesen válaszol. 

 

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

köszöni a tanyagondnok tevékenységét, és a beszámoló elfogadását javasolják. 

 

Zsótér Károly polgármester: úgy véli, egy ilyen típusú feladatot akkor végeznek jól, ha 

igazából nincs róla visszajelzés. Itt is ez a helyzet, tisztában van vele mindenki, hogy van 

tanyagondnoki szolgálat, de nem kell róla beszélni, mert minden megy a maga útján, a 

tanyagondnok megfelelő empátiával, emberi hozzáállással végzi a dolgát, semmiféle panasz 

nem érkezett vele szemben. Megköszönte ezt a munkát. 

 

Tóth Csaba képviselő: csatlakozott a polgármester véleményéhez. Ugyanazt a lelkesedést 

látja még mindig a tanyagondnokban, mint amikor megpályázta az állást. Ő is megköszönte a 

tanyagondnok munkáját.  

 

Zsótér Gábor alpolgármester: szerinte is jó döntés volt annak idején Janó Katát választani 

tanyagondnoknak. A tanyavilágot járva csak pozitív visszajelzést szokott hallani munkájáról, 

amit Ő is megköszönt. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

 

13/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a tanyagondnok 2020. 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 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

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 
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8./ BESZÁMOLÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK AKTUÁLIS 

ÁLLÁSÁRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Bósz Ágnes projektasszisztenst a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Bósz Ágnes projektasszisztens: kiegészítést nem kívánt tenni, amennyiben kérdés van, arra 

szívesen válaszol. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: kérdezte, hogy a TOP kohéziós pályázatban a fa ültetési 

programmal jelenleg mi a helyzet? 

 

Bósz Ágnes projektasszisztens: ez az a pályázat, amivel kapcsolatban szabálytalansági 

eljárás indult, tehát majd a zárt ülésen tudna erre a kérdésre válaszolni. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: ha kérdése van a pályázatokkal kapcsolatban, akkor a 

projektasszisztensnél mindig nyitott ajtót talál, melyet megköszönt. Kitartást kívánt a 

projektasszisztensnek a további munkához.  

 

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

beszámolót. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

14/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a folyamatban lévő pályázatok aktuális állásáról. 

 

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 folyamatban lévő 

pályázatok aktuális állásáról szóló beszámolót.      

 

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 

 

 

9./ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉNEK 

ELFOGADÁSA. 

 

Zsótér Károly polgármester: az írásos anyagot megkapták a képviselők, melyben szép 

sorrendben leírták a tervezett munkaprogramot. 
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Pálinkó György Vince Biz. elnöke: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság azzal a 

módosítással javasolja elfogadni a munkatervet, hogy idén a dózsa-telepi városrészben legyen 

a közmeghallgatás. 

 

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

javasolja a munkaterv-tervezet elfogadását. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az Oktatási Bizottság módosító 

javaslatával egyetértve javasolja elfogadni a munkatervet. 

 

Zsótér Károly polgármester: a munkatervre vonatkozó javaslatot az elhangzott módosítással 

együtt szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

15/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2021. II. félévi Munkatervének elfogadása. 

 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 

2021. II. félévre vonatkozó munkatervének tervezetét, és azt azzal a módosítással 

fogadja el, hogy a közmeghallgatás helyszíne a Dózsa-telepen legyen. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendes testületi ülések előkészítéséről és 

összehívásáról a munkaterv szerint gondoskodjon. 

 

Határidő: szöveg szerint 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

 

10./ BESZÁMOLÓ A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK 2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL. 

 

 

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

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezető: úgy gondolja, eléggé részletes anyagot 

készítettek a közterület-felügyelők, így azt kiegészíteni nem kívánja. Természetesen, ha 

kérdés van, arra szívesen válaszol.  
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Pálinkó György Vince képviselő: több észrevétele, illetve kérdése lenne, melyeket már 

tegnap, a Pénzügyi Bizottság ülésén feltett a közterület-felügyelőnek. Az elsőre választ is 

kapott, mégpedig, hogy a Szántó Kovács János utcában lévő három ingatlan esetében, ahol a 

közterületen áldatlan állapotok uralkodnak, az intézkedés, az eljárás folyamatban van. Ezzel 

kapcsolatban most az a kérdése, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy az ilyen problémák 

esetén, amikor már májusban látszik, hogy az adott ingatlan előtt majd elburjánzik a gaz, ne 

csak szeptemberben jusson el odáig a dolog, hogy az Önkormányzat beavatkozik? Meglátása 

szerint gyorsabban, hatékonyabban kellene ezekkel szemben fellépni. 

Másik észrevétele, amit a bizottsági ülésen szintén jelzett a közterület-felügyelőnek, a 

Plébánia előtti terület gyomirtózása. Emlékezete szerint tavaly tájékoztatták a lakosságot, 

hogy az ingatlan előtti közterületen ne használjanak gyomirtót, itt mégis az történt. 

Végül a harmadik felvetése, hogy a Dózsa Gy. utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget környéke 

borzalmas, odahordanak mindenféle limlomot. Két megoldás jutott eszébe, egyik, hogy meg 

kellene szüntetni a szigetet, de ezt gyorsan elvetette, inkább be kellene kamerázni azt a 

területet. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezető: kezdi a legutóbbival. A Dózsa Gy. 

utcán nem szelektív sziget van, hanem a dózsa-telepi városrész egyetlen üveggyűjtő 

konténere, ami túl gyorsan megtelik. Éppen ezért a Jegyző Asszony tárgyalásai 

eredményeként a szolgáltató biztosított oda egy plusz konténert. Valóban sok minden egyéb 

lomot, szemetet odahordanak az emberek, ami a korábban megszüntetett szelektív szigeteknél 

volt jellemző. A szelektív szigetek megszűnésével azokon a helyeken meg is szűntek ezek a 

problémák, viszont az üveggyűjtési lehetőség érdekében ezeket a konténereket muszáj 

biztosítani a közterületen. Esetleg abban lehet gondolkodni, hogy át lehetne helyezni pl. a 

közösségi ház elé, ahol be van kamerázva a terület, bár kérdés, hogy egy ilyen frekventált 

helyre okos dolog lenne-e áttenni.  

Az egyes ingatlanok előtti áldatlan állapotok esetén a folyamat az, hogy a közterület-

felügyelők először felszólítást bocsátanak ki, amit igazoltan át kell, hogy vegyen a tulajdonos, 

majd kapnia kell egy ésszerű határidőt, amíg a munkát elvégezheti. Ha ez nem történik meg – 

amíg a Városgazda Nkft. létezett – a városi cég felé ment egy megrendelés, hogy végezze el, 

majd ezt követően az Önkormányzat számla ellenében ezt kifizette, és kötelezte a tulajdonost 

az összeg megtérítésére. Ha nem fizetett a tulajdonos, akkor fizetési meghagyásos eljárás 

indult ellene. Mióta a városi cég végelszámolása megindult, a Városüzemeltetési Csoport 

feladata lett ez a munka, amit csak az egyéb feladatai mellett tud végezni. Külső vállalkozóval 

pedig azért nem kötöttek szerződést erre, mert akiknél ilyen felmerül, azok az ingatlan-

tulajdonosok legtöbbször nem fizetnek, és nem rendelkeznek letiltható jövedelemmel, tehát az 

Önkormányzat köteles lenne a vállalkozót kifizetni, aztán futhatna a pénze után. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: ezeket mind megérti, de ettől még az adott járdaszakaszon 

továbbra sem lehet elmenni, az emberek az Önkormányzatot szidják, tehát valamit mégis ki 

kellene találni.  

 

Korom Éva Andrea képviselő: az ingatlanok előtti közterületek rendbetételével 

kapcsolatban elhangzott, hogy erre külső vállalkozóval egyelőre nem kötöttek szerződést. 

Kérdése, hogy mi ennek az oka, van-e rá szándék? Mert lenne olyan helyi vállalkozó, akinek 

ez a profilja, el tudná látni, és tehermentesíteni lehetne a Városüzemeltetési Csoportot.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: az ok az, amit az Irodavezető Asszony elmondott, hogy a vállalkozó 

felé az Önkormányzatnak fizetnie kellene, viszont ha a tulajdonos nem fizet, akkor 

alaphangon mintegy 15 ezer forint a behajtási költség, és egyáltalán nem biztos, hogy a 

végrehajtási eljárás eredményes lesz.  
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Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezető: így van, ha külső vállalkozóval kötne 

szerződést az Önkormányzat, akkor a végrehajtás csak polgári peres úton történhetne, ami 

költséges és hosszadalmas, míg az eredmény nem garantált.  

 

Zsótér Gábor alpolgármester: a rendőrségi beszámolónál elhangzottak analógiájára itt is 

egyfajta „bűnmegelőzésre”, tudatformálásra lenne szükség, és akkor talán nem alakulnának ki 

ilyen helyzetek.  

Ugyanez az üveggyűjtő helyek, korábban a szelektív hulladékgyűjtő szigetek esete is. Számos 

tájékoztató, felhívás jelent már meg a helyi újságban, az Önkormányzat facebook oldalán, de 

sok eredménye nem lett. Amíg a fejekben nincs rend, addig ezek a problémák is élők 

maradnak. És marad a kérdés is, hogy mi a jó megoldás? 

 

Zsótér Károly polgármester: ez valóban „itt lóg a levegőben”, mert erre még jó megoldást 

nem talált a Képviselő-testület. Ettől függetlenül a rendelkezésre álló eszközökkel igyekeznek 

kezelni ezeket a problémákat, pl. a kamerarendszer bővítésével. A megszüntetés valóban nem 

lenne jó megoldás, hiszen a használt üvegek begyűjtésére ez az egyetlen mód jelenleg.  

 

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

közterület-felügyelők munkájáról szóló beszámolót. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

 

16/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a közterület-felügyelők 2020. évi munkájáról. 

 

 

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 közterület-felügyelők 

2020. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Jogi iroda 

 

 

11./ IFJÚSÁGI LABOR (I-LAB) PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

ELŐKÉSZÍTÉSE. 

 

Zsótér Károly polgármester: az anyaggal kapcsolatban kérte a Pénzügyi Bizottság 

véleményének, javaslatának ismertetését. 
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Tóth Csaba Biz. elnöke: a bizottsági ülésen Pálinkó György Vince és dr. Pálinkó Mihály 

képviselők tájékoztatást adtak az eddigi fejleményekről, de még így is sok kérdőjel maradt 

mindenkiben. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ezért azt javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy nyilvánítsa ki szándékát a megvalósításra való nyitottságra, de azzal, hogy az 

előkészítést anyagilag a város támogatni nem tudja. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: tegnap valóban tájékoztatta a Pénzügyi Bizottságot arról a 

megbeszélésről, amit a cég képviselőivel folytattak. A lényeg, hogy sajnos azokra a 

kérdésekre, hogy milyen forrásból létesülne a labor, milyen pénzből vásárolnák meg az 

eszközöket, és kinek mi lesz a feladata, nem kapott egyértelmű válaszokat.  

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: úgy gondolja, a Pénzügyi Bizottság javaslata nem arról szól, 

hogy az Önkormányzat nem akar anyagilag „beszállni” ebbe a dologba, hiszen egyelőre az 

sem látszik, hogy pontosan mibe kellene befektetni (pl. a hosszú távú működtetés költségei, 

eszközök vásárlása, stb). Most csak arról van szó, hogy ha Ők tényleg komolyan gondolják, 

akkor készítsék elő, csináljanak egy olyan anyagot, amiről lehet tárgyalni, és akkor majd 

beszélhetnek a pénzről is. 

 

Rácz Árpád képviselő: ugyanez a véleménye, készítsenek egy olyan anyagot, amiben 

minden lényeges adat benne van, akkor lehet róla tárgyalni. 

 

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

Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

17/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Ifjúsági Labor (I-Lab) programban való részvétel előkészítése. 

 

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 kinyilvánítja szándékát, hogy a 

Fejlett Stratégiai Tervezés Nonprofit Kft. által üzemeltetett I-Lab projekt Mindszent 

városban történő megvalósítására nyitott. 

 

Felkéri a Fejlett Stratégiai Tervezés NKft-t, hogy a Mindszenti Polgármesteri 

Hivatallal, mint kapcsolattartóval együttműködve a csatlakozási döntéshez, illetve a 

megvalósításhoz szükséges dokumentációt legkésőbb 2021. december 31-ig készítse 

elő. A dokumentáció elkészítését anyagilag támogatni nem tudja, egyben tudomásul 

veszi, hogy ahhoz a Fejlett Stratégiai Tervezés Nonprofit Kft. költségmentesen járul 

hozzá. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: szöveg szerint 

 

Felelős:     polgármester 
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Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke  

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Fejlett Stratégiai Tervezés Nonprofit Kft. 4060 Balmazújváros, Szegfű sor 2/A 

 

 

 

12./ AJÁNLATTÉTEL ÜZLETRÉSZ MEGVÁSÁRLÁSÁRA. 

 

 

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

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság azt javasolja, hogy a város a 

felajánlott vételárért ne értékesítse a törzsbetétjét, ugyanakkor jelezni kell az ajánlattevő felé, 

hogy kedvezőbb ajánlat esetén nyitott az üzletrész értékesítésére. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

18/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Ajánlattétel üzletrész megvásárlására. 

  

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 Csongrád 

Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-ben fennálló, alapításkor rendelkezésre 

bocsátott 560.000,- Ft törzsbetétjét nem kívánja 280.000,- Ft-os vételárért értékesíteni 

a társaság többségi tulajdonosa, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

részére. Az Önkormányzat ugyanakkor kedvezőbb ajánlat esetén nyitott az üzletrész 

értékesítésére. 

 

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 

- Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
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13./ MÁRTÉLY MEGKERESÉSE ADOMÁNYGYŰJTÉS CÉLJÁBÓL. 

 

 

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

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság azt javasolja, hogy Mindszent 

fejezze ki együttérzését, ugyanakkor elismerését Mártély Községnek a segítségnyújtásért, de 

anyagi helyzetéből adódóan adománnyal nem tudja támogatni az akciót. 

 

Zsótér Károly polgármester: egyetértett a Bizottság javaslatával. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: tegnap, a Pénzügyi Bizottság ülésén már elmondta 

véleményét. Alapvető stilisztikai problémái vannak már azzal, ahogyan a mártélyi 

polgármester levelében Mindszent polgármesterét megszólítják. Ez nem két halaskofa 

beszélgetése, hanem két polgármester hivatalos írásbeli kommunikációja. Már az általános 

iskolában tanítják a helyes megszólítást. Másik problémája az egésszel, hogy persze nagy 

sajnálattal értesült a németországi eseményekről, de amikor Mindszent testvértelepülése 

került bajba (leégett a sportcsarnok), akkor sem törte magát Mindszenten kívül senki más, 

hogy segítsen. 

 

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

Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

19/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mártély község megkeresése adománygyűjtés céljából.  

Tárgy: Mártély község Tá 

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 Mártély Község 

Önkormányzata németországi testvértelepülése, Altenahr megsegítésére pénzbeli 

adomány juttatására vonatkozó kérését az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeire 

tekintettel nem tudja támogatni, ugyanakkor kifejezi elismerését a község vezetésének 

és lakóinak a károk enyhítésében történő részvételéért, önzetlen, példamutató 

magatartásáért.  

 

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 

- Mártély Község Önkormányzata, 6636 Mártély, Rákóczi tér 1. 
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14./ DÖNTÉS A SZEGVÁRI KYOKUSHIN KARATE DOJO SPORT EGYESÜLET 

TÁMOGATÁSÁRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Ferencz Zsuzsanna vagyongazdálkodási referenst a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Dr. Ferencz Zsuzsanna vagyongazdálkodási referens: röviden összefoglalta az 

előterjesztés lényegét. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: eddig mennyi bérleti díjat fizetett az Egyesület? 

 

Dr. Ferencz Zsuzsanna vagyongazdálkodási referens: mindössze néhány havit, mivel a 

bérleti időszak kezdetén „lelakhatták” azt a költséget, amit ráfordítottak a helyiségre, majd 

jött a járvány. Elmaradásuk ugyanakkor nincs, amikor kellett, fizettek. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: a kérelem július és augusztus hónapra vonatkozik, ezek 

szerint ebben az időben semmilyen sporttevékenységet nem folytattak a helyiségben. 

 

Dr. Ferencz Zsuzsanna vagyongazdálkodási referens: tudomása szerint nem, illetve 

amikor a kérelmet benyújtotta, Erdei Sándor, az Egyesület vezetője is így nyilatkozott. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: bízik benne, hogy így van, ezt csak tájékozódásképpen 

kérdezte, mert egyébként nagyon fontosnak tartja, hogy az Egyesület működjön. Reméli, 

szeptembertől beindulnak, és testedzési lehetőséget biztosítanak továbbra is sok fiatalnak. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi Bizottság ülésén is megkérdezték ugyanezt, ahol jelen 

volt Erdei Sándor. Úgy nyilatkozott, hogy semmilyen tevékenységet nem folytattak a 

bérleményben. Szeptembertől pedig ugyanúgy fizetnének, mint eddig. Erre tekintettel a 

Bizottság azt javasolja, hogy ezt a kéthavi bérleti díjat engedje el a város. 

Annyit szeretett volna még megjegyezni, hogy évek óta kapacitálják arra Erdei Sándort, hogy 

mindszenti szervezetként működtesse az Egyesületet, sokkal könnyebb lenne helyi 

támogatásokat szereznie, pl. a Civil Alapból. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: a pandémia ideje alatt sokféle kedvezményt lehetett kapni, de 

a villanyszámlát, a gázszámlát, az internet szolgáltatás díját fizetni kellett, a bérleti díjakat 

valamiért más kategóriába helyezték.  

 

Zsótér Gábor alpolgármester: az előző hozzászóláshoz kapcsolódva kérdezte, hogy a 

bérleményben volt-e a kérelmezett időszakban nagyobb energiafogyasztás, vagy csak az 

alapdíjat kellett fizetni? Mert ez megmutathatja, hogy ténylegesen használták-e a bérleményt, 

vagy sem. 

 

Dr. Ferencz Zsuzsanna vagyongazdálkodási referens: valamekkora volt, de az 

előterjesztésben is leírta, hogy az épület alsó szintjét használják folyamatosan. Egy főmérő 

van, és hitelesített almérők, azokon is volt valamennyi mozgás. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: ha volt fogyasztás, akkor a rezsiszámlákat ki fogják fizetni? 
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Dr. Ferencz Zsuzsanna vagyongazdálkodási referens: közműtartozásuk nincs, fizetik a 

számlákat. A kérdés, hogy miért van mozgás a mérőkön. 

 

Zsótér Károly polgármester: úgy látja, az a kérdés sarkalatos pontja, hogy volt, illetve van-e 

használat, ha nincs, akkor engedjék el a bérleti díjat. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: csak pontosításként jegyezte meg, hogy a Pénzügyi Bizottság 

elengedésre irányuló javaslata csak a bérleti díjra vonatkozik, a közüzemi számlákat fizetniük 

kell.  

 

Zsótér Károly polgármester: az Egyesület tovább adhatja bérbe a bérleményt? 

 

Dr. Ferencz Zsuzsanna vagyongazdálkodási referens: bár ez a szerződésben nincs 

lefektetve, a jogszabályok értelmében további albérletbe adáshoz a tulajdonos hozzájárulása 

nélkül nincs lehetőség.  

 

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

Bizottság javaslatát – mely arról szól, hogy ezt a kéthavi bérleti díjat engedje el a város – 

szavazásra bocsátotta. 

 

A szavazás eredményeként megállapította, hogy ez az eredeti határozati javaslathoz képest 

módosító javaslat 9 nem szavazattal nem kapta meg a szükséges többséget. 

 

Tóth Csaba képviselő: csak a szavazati arányhoz mondta el magyarázatként, hogy szerinte 

az a kérdés valóban, hogy ténylegesen használják-e a bérleményt. A Pénzügyi Bizottság 

ülésén rákérdeztek, Erdei Sándor azt nyilatkozta, hogy jelenleg nem használják. Személyes 

javaslata, hogy ha valóban így van, akkor engedjék el a bérleti díjat, ha nincs így, akkor ne. 

 

Zsótér Károly polgármester: akkor az a javaslata lenne, hogy vizsgálják meg hitelt 

érdemlően, hogy ebben az időszakban volt-e bevételt eredményező tevékenység a 

bérleményben, és ha nem, akkor engedjék el a bérleti díjat, ha igen, akkor ne engedjék el.  

 

Zsótér Gábor alpolgármester: Ő azt szeretné, ha az a sok fiatalt megmozgató egyesületi 

tevékenység, amit Erdei Sándorék folytattak, szeptembertől tovább folytatódna, egy korrekt 

elszámolás mellett. A Polgármester Úr javaslatát jónak tartja. 

 

Korom Éva Andrea képviselő: tudomása szerint a sportegyesületek már hónapok óta újra 

tarthatnak edzéseket. Mi akadályozta Erdei Sándorékat, hogy Ők is tartsanak edzéseket? 

Szerinte, ha önhibáján kívüli okból nem tudott volna foglalkozásokat tartani, akkor lenne 

elengedhető a bérleti díj. 

 

Rácz Árpád képviselő: szerinte egyszerű a dolog. Van főmérő, és vannak almérők, le kell 

olvasni azokat, és ha van rajtuk fogyasztás, akkor használták a bérleményt. 

 

Mihály Ferenc képviselő: mindennap jár arra, mostanában nem lát annyi kerékpárt, mint a 

pandémia előtt, szerinte nem használják.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: indítványozta, hogy történjen meg a szavazás az egyes módosító 

javaslatokról (miután mind a Pénzügyi Bizottság, mind a polgármester javaslata eltér az 

eredeti, az előterjesztésben szereplő javaslattól). 
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Zsótér Károly polgármester: ennek megfelelően először a Pénzügyi Bizottság bérleti díj 

elengedésére vonatkozó módosító javaslatát bocsátotta ismét szavazásra. 

 

A szavazás eredményeként megállapította, hogy a módosító javaslat 9 nem szavazattal nem 

kapta meg a szükséges többséget. 

 

Következőként a saját módosító javaslatát bocsátotta szavazásra, mely szerint akkor engedjék 

el ezt a kéthavi bérleti díjat, ha az Egyesület nem használta a bérleményt, illetve ha más 

egyesület sem végzett ott bevételt eredményező tevékenységet. 

 

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

 

20/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Döntés a Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport Egyesület támogatásáról.  

 

H A T Á R O Z A T :  

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és úgy 

határoz, hogy a Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport Egyesületnek a volt 

gimnázium épülete emeleti részének bérleti szerződéséből adódó, 2021. július és 

augusztus hónapokra vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettségét  abban az esetben 

engedi el, ha hitelt érdemlő módon igazolásra kerül, hogy ebben az időszakban az 

Egyesület nem használta a bérleményt, és ott más egyesület sem folytatott bevételt 

eredményező tevékenységet. 

 

Határidő: azonnal  

 

Felelős:    jegyző 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

15./ RENDEZVÉNYSÁTRAK HASZNOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Ferencz Zsuzsanna vagyongazdálkodási referenst a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Dr. Ferencz Zsuzsanna vagyongazdálkodási referens: röviden összefoglalta az 

előterjesztés lényegét. Kiegészítette annyival, hogy tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén 

felmerült, hogy az anyagban a bérleti időszak három napra vonatkozik, ha ezt meghaladja a 

rendezvény időtartama, akkor minden további nap után 5.000,- Ft/nap bérleti díjat kellene 

fizetni.  
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Tóth Csaba Biz. elnöke: igen, tulajdonképpen ez a Pénzügyi Bizottság javaslata, tehát 

alapvetően, ha a hétvége három napjára bérlik, akkor az előterjesztés szerinti 50 ezer forint a 

bérleti díj, de ha ezt az időtartamot meghaladja a bérlet, akkor plusz 5 ezer forint naponta. 

 

Zsótér Károly polgármester: persze el lehet gondolkodni, hogy sok-e ez vagy kevés, de 

mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az Önkormányzat munkatársai fogják minden 

esetben felállítani és elbontani, plusz ott van még az állagromlás, állagmegóvás kérdése. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: szerinte korrekt az ár. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: szerinte is korrekt az ár, hiszen az ilyen sátrak vételára 400-

450 ezer forint körül mozog, éppen ezért minden esetben az önkormányzati munkatársak 

fogják felállítani és lebontani.  

 

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

Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

21/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Rendezvénysátrak 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 az önkormányzat 

tulajdonát képező „Bigtent Stand” típusú 6x12 méteres, fehér rendezvénysátrakat 

50.000.-Ft/sátor/rendezvény + 50.000.-Ft kaució ellenérték fejében adja bérbe 

bérbeadó, igény szerint maximálisan 5 db sörpad garnitúrával. A sátor szakszerű 

felállítása és lebontása a bérbeadó kötelezettsége, a rendezvényt megelőző, majd azt 

követő munkanapon. Amennyiben a rendezvény időtartama az adott hétvégét (péntek, 

szombat, vasárnap), vagy egyébként a három napot meghaladja, a bérlő minden újabb 

megkezdett nap után további 5.000,- Ft/nap bérleti díjat köteles megfizetni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérbeadói jogok gyakorlására és a leendő 

bérlőkkel kötendő szerződések 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 
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16./ DÖNTÉS EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MOCSÁRI CÉDRUSRÓL. 

 

 

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

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: abban a két esetben, amikor nem szüntetnék meg a 

védettséget, a különböző munkák elvégeztetésének költségei az Önkormányzatot terhelik? 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezető: nem, ezek minden esetben az ingatlan-

tulajdonos költségei. 

 

Zsótér Károly polgármester: csak intermezzóként jegyezte meg, hogy a fa egyrészt azért 

védett, mert egy különleges növény, másrészt azért, mert a település egyik tiszteletben álló 

polgára, a néhai dr. Horváth István ültette. Örökösei az ingatlan értékesítésekor olyan vevőt 

kerestek, aki a fát is megóvja a jövőnek.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: Ő is azon az állásponton van, hogy az ingatlan-tulajdonos 

tudta, hogy mit vásárol, hogy ezzel kötelezettségek is együtt járnak. Úgy gondolja, az épített 

és természeti értékekkel jól kell sáfárkodni. A maga részéről, csakúgy mint a tegnapi 

pénzügyi bizottsági ülésen, azt javasolja, hogy tartsák meg a fát, és legyen elvégeztetve a 

gyökér-állékonysági vizsgálat, stb. 

 

Rácz Árpád képviselő: ezzel ellentétben úgy látja, hogy a szakértő elsődleges véleménye az, 

hogy a fa veszélyes. Az ott lakók testi épsége mindennél előbb való. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a szakértő nem azt mondta ki, hogy a fa életveszélyes, csak, hogy 

veszélyes a környezetére, de az általa meghatározottak elvégzésével megóvható. Ennek 

megfelelően a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „A” határozati javaslat 1-es pontja szerint 

javasol eljárni, azaz elvégeztetni a gyökér-állékonysági vizsgálatot, nyesni a fát és évente 

felülvizsgáltatni. 

 

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

Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Döntés egyedi védelem alatt álló mocsári cédrusról 

 

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, 

belterület 638 helyrajzi számú, természetben 6630 Mindszent, Észak utca 9. szám 

alatti ingatlanon található mocsári cédrus továbbra is egyedi védelem alatt áll, így a 

képviselő-testület hozzájárul a fa megtartásához a gyökérállékonysági vizsgálat, 
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korona 1/3-os nyesése, külpontos koronaágak kurtítása, és évenkénti felülvizsgálat 

mellett. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Nagy József (6630 Mindszent, Észak utca 9.) 

 

 

 

17./ BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA – 

ASZFALTBESZÁLLÍTÓ KIVÁLASZTÁSA. 

 

 

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

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. Kiemelte, hogy a pályázaton nyert teljes összeget a szükséges anyag megvásárlására 

fordítaná az Önkormányzat, és a munkát saját kivitelezésben végezné el. Annak érdekében, 

hogy a munka már idén elkezdődhessen, az önerős rész erejéig indítottak beszerzési eljárást. 

A pályázatban elnyert összeg erejéig pedig majd közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A 

beszerzési eljárásban a legjobb árajánlatot tevőt kell kiválasztani, ez a Harmat-Bau Kft. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a legkedvezőbb árajánlatot adó 

Harmat-Bau Kft-t javasolja a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítani. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

23/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Belterületi utak, járdák, hidak felújításának támogatása – aszfaltbeszállító   

kiválasztása. 

 

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 Belterületi 

utak, járdák, hidak felújításának támogatása pályázathoz kapcsolódóan a pályázati 

önerő terhére beszerzésre kerülő, a pályázat műszaki leírásának megfelelő 

aszfaltkeverék és aszfaltozási munkákhoz szükséges emulzió beszerzésével a 
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Harmat-Bau Kft.-t bízza meg. az árajánlatnak megfelelő 3.979.600- Ft + ÁFA 

értékben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

vállalkozói szerződést 3.979.600- Ft + ÁFA vállalkozói díj kikötés mellett kösse 

meg. 

 

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 

- Harmat-Bau Kft., mint ajánlattevő 

 

 

 

18./ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÁMOGATÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Fekete Emilt, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét 

a szóbeli kiegészítésre. 

 

Fekete Emil elnök: elmondta, hogy a Tűzoltószertár kazáncseréjére nyújtottak be pályázatot, 

a szakértő által meghatározott összegre. Sajnos a pályázaton ennél az összegnél 41.650,- Ft-tal 

kevesebbet nyertek el, ezt a különbözetet kérnék támogatásként. Miután a szertár az 

Önkormányzat tulajdona, a beruházással tulajdonképpen a város vagyonát gyarapítják.  

 

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

megadását. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

24/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása  

 

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 Mindszent Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 41.650.-Ft mértékű 

támogatást nyújt az önkormányzat 2021. évi költségvetésének önkormányzati 

ingatlanok felújítása sor terhére acélból, hogy a használatba vevő azt az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező Mindszent belterület 3/1. hrsz alatt felvett, a 
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természetben a Mindszent, Kőrösi Cs. S. u. 2. szám alatti tűzoltószertár és udvar 

megnevezésű ingatlanon végzett fűtéskorszerűsítés költségeinek megfizetésére 

fordítsa. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a 2021. évi költségvetés következő módosításánál a szükséges 

átvezetésről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester,  

       jegyző 

 

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 

- Mindszent Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 

 

 

 

19./ ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁS ANTENNATORONY LÉTESÍTÉSÉHEZ. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Ferencz Zsuzsanna vagyongazdálkodási referenst a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Dr. Ferencz Zsuzsanna vagyongazdálkodási referens: röviden összefoglalta az 

előterjesztés lényegét. 

 

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

megadását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

25/2021.  (VIII. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Előzetes hozzájárulás antennatorony létesítésére. 

 

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 

külterület 0321/18 hrsz alatt megjelölt, kivett iparterület művelési ágú ingatlan 

vonatkozásában, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által tervezett antennatartó 

torony létesítéséhez előzetesen hozzájárul azzal, hogy az nem minősül szakhatósági 
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állásfoglalásnak, valamint, hogy a szolgáltató a torony pontos helyének kijelölésekor 

figyelembe veszi a vasúti védőtávolságot és az ingatlant körülölelő ökológiai területet. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

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 

 

 

Zsótér Károly polgármester: egyéb napirendi pont nem volt, ezért az ülés nyílt részét 

lezárta. 

(A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Végh Ibolya  

jegyző 

 


