
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 30-án megtartott 4., rendes 

nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

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

Korom Éva Andrea, 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 6 fővel határozatképes. Elmondta, hogy a hiányzó képviselők 

(Mihály Ferenc, Pálinkó György Vince és dr. Pálinkó Mihály) várhatóan a későbbiekben 

bekapcsolódnak a munkába. 

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal, hogy indítványozta további 4 

napirendi pont felvételét, melyeket letett anyagként a képviselők megkaptak. Ez a négy téma 

konkrétan a „Tájékoztatás és döntés a Köztársaság tér 12. sz. alatti társasház épület 

tetőfelújításának tárgyában”, a „Tájékoztatás és döntés „A mindszenti szabadstrand 

látványstranddá fejlesztése” tárgyú projekt szabálytalansági eljárásainak vonatkozásában”, a 

„Döntés bölcsődei ellátás vonatkozásában megkötendő feladat-ellátási szerződésről” és a 

„Tiszai strand kemping és a Nagyrévi komp-kilátó felújításához kivitelező kiválasztása VP6-

19.2.1.-84-9.1.19 pályázatban” tárgyú előterjesztések. 

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30-i rendes nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 

közötti tevékenységről.  

2. Tájékoztató a Járási Hivatal Mindszenti Kormányablak tevékenységéről.  

3. Beszámoló a Mindszenti Idősekért Közalapítvány tevékenységéről.  

4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.  

5. Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásának ismételt igénylése.  

6. Településképi rendelet módosítása.  
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7. Élelmiszer közbeszerzés kiírása.  

8. Döntés az őszi és téli szünidei étkeztetésről (2021/2022-es tanév) 

9. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. 

évi fordulójához való csatlakozásról.  

10. Engedély nélküli építkezések a Kisrévben.  

11. Mindszenti Horgász Egyesület kérelme.  

12. Önkormányzati tulajdonú külterületi útra érkezett vételi ajánlat (0400/15 hrsz.) 

13. Önkormányzati tulajdonú külterületi útra érkezett vételi ajánlat (0392/2 hrsz.) 

14. Tóth Péterné díj-visszafizetési kérelme. 

15. Tájékoztatás és döntés a Köztársaság tér 12. sz. alatti társasház épület 

tetőfelújításának tárgyában.  

16. Tájékoztatás és döntés „A mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése” 

tárgyú projekt szabálytalansági eljárásainak vonatkozásában.  

17. Döntés bölcsődei ellátás vonatkozásában megkötendő feladat-ellátási 

szerződésről. 

18. Tiszai strand kemping és a Nagyrévi komp-kilátó felújításához kivitelező 

kiválasztása VP6-19.2.1.-84-9.1.19 pályázatban. 

 

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: az előterjesztés szóbeli kiegészítéseként a két rendes ülés 

közötti tevékenységét ismertette. Egyúttal a jegyzőkönyv számára jelezte, hogy dr. Pálinkó 

Mihály képviselő megérkezett az ülésre (a testület így 7 fővel folytatta a munkát). 

 

Tóth Csaba képviselő: a szeptember 20-án, a mindszenti labdarúgás helyzetéről folytatott 

megbeszélésről szeretett volna bővebben hallani. 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a megbeszélésen a megyei labdarúgó 

szövetség elnöke, Nógrádi Tibor, a helyi Mocorgó FC vezetője és az MSC elnöke (aki nem 

más, mint dr. Pálinkó Mihály képviselő) volt jelen, és elsősorban a finanszírozási 

nehézségekről, aránytalanságokról volt szó. Az ún. TAO támogatási rendszerben ugyanis az a 

helyzet állt elő, hogy a felnőtt labdarúgást képviselő MSC nagyon nehéz anyagi helyzetben 

van, míg a Mocorgó FC kiegyensúlyozott, jó anyagi kondíciókkal rendelkezik. A felnőtt 

labdarúgó csapat működtetése így viszont elég nehéz, az ifjúsági csapat – amit a felnőttekével 

együtt kötelező működtetni és szintén az MSC-hez tartozik – már két alkalommal nem tudott 

kiállni bajnoki mérkőzésen létszámhiány miatt, ami a következő alkalommal már 

pontlevonással fog járni. A legjobb megoldás az lenne, ha a két klub egyesülne, ha ez nem 

megy, akkor a megyei szövetség elnöke szerint az Önkormányzatnak kellene beavatkoznia. 

Végül abban állapodtak meg, hogy januárig megpróbálnak megegyezésre jutni. Ha mégsem, 

akkor várhatóan a jövő év elején lesz majd egy előterjesztése, ami arról fog szólni, hogy a 
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Mocorgó FC-nek használatra átadott létesítményért kérjen a város bérleti díjat, és a befolyó 

összeget fordítsa a felnőtt csapat működtetésére. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: valóban, egy válságkezelésre érkezett ide az MLSZ 

Csongrád-Csanád Megyei Szövetségének igazgatója, miután ha az U19-es utánpótlás csapat a 

továbbiakban sem tud kiállni a bajnokikon, akkor pontlevonás lesz a felnőtt csapattól, ami 

viszont megindíthat egy eróziót, széthullhat a felnőtt csapat, és végső soron megszűnhet a 

mindszenti labdarúgás. Ezért az Igazgató Úr javaslata az volt, hogy ezt a szezont 

mindenképpen végig kellene játszani, meg kellene oldani azt, hogy a szakmai irányítás és az 

U19-es csapat kerüljön át a Mocorgó FC-hez, így ez után az utánpótlás csapat után is a 

Mocorgó FC kapná a TAO pénzt, és az említett bérleti díj számlázása és befizetése után ez az 

összeg a felnőtt csapat működtetését segíthetné, akik TAO pénzt egyébként nem kaphatnak. 

Tehát, ahogyan a Polgármester Úr is elmondta, le kell ülni tárgyalni, és két megoldás lehet: 

vagy egyesül a két klub, vagy az említett bérleti díjas konstrukció mellett az MSC-nél marad a 

felnőtt csapat, az összes utánpótlás csapat pedig a Mocorgó FC-nél.  

 

Tóth Csaba képviselő: szerinte egy ekkora településen felesleges két klub, de ezt már 

százszor átbeszélték. Szerette volna, ha Őt is meghívják erre a megbeszélésre, mivel az utóbb 

vázolt lehetőség szerinte nem működik, csak az, ha a két klub egyesül. Ha ebben a két klub 

nem tud megegyezni, akkor a mindszenti labdarúgásnak tényleg vége van.  

 

Zsótér Károly polgármester: maga is így látja, de az egyesülésnek nem a felnőtt csapatot 

működtető MSC a gátja, hiszen Ők ezt már többször kezdeményezték. Az egyesületek életébe 

viszont erővel nem lehet beavatkozni, az nem lenne törvényes, marad a meggyőzés, ami 

jelenleg lehetetlennek tűnik, vagy az általa felvázolt megoldás.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a beszámoló elfogadását szavazásra 

bocsátotta. 

 

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

 

 

29/2021.  (IX. 30.) 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 
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2./ TÁJÉKOZTATÓ A JÁRÁSI HIVATAL MINDSZENTI KORMÁNYABLAK 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Szegény Judit járási hivatalvezetőt a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Szegény Judit hivatalvezető: szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy a covid járvány 

hatása meglátszik az ügyfélfogadási adatokon, szinte feleannyi ügyfelet tudtak fogadni a 

járványidőszakban, mint normál körülmények között. Jelenleg viszont már teljes kapacitással 

működnek, várják a mindszenti és környékbeli ügyfeleket.  

 

Zsótér Károly polgármester: mindenképpen jó döntés volt, hogy Mindszenten 

Kormányablak létesüljön, személyes tapasztalata is az, hogy ez a hivatal az emberek 

megelégedésére működik. 

 

Korom Éva Andrea képviselő: Ő is csak pozitív szavakkal tudja elismerését kifejezni a 

Kormányablak munkatársainak, mindig gyorsan, hatékonyan intéznek bármilyen ügyet. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: csatlakozott az elhangzottakhoz, és megköszönte a Kormányablak 

munkáját. Elmondta, hogy jó munkakapcsolat alakult ki a Polgármesteri Hivatal és a 

Kormányhivatal, illetve a Járási Hivatal között, reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így 

marad.  

 

Zsótér Károly polgármester: a jegyzőkönyv számára jelezte, hogy Mihály Ferenc képviselő 

is megérkezett az ülésre (a Képviselő-testület így 8 fővel folytatta a munkát). 

 

A tájékoztatóhoz egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért annak elfogadását 

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

30/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Mindszenti Kormányablak 

tevékenységéről.  

 

H A T Á RO Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

elfogadja a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Mindszenti Kormányablak 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Dr. Szegély Judit Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi 

Járási Hivatal vezetője 6800 Hódmezővásárhely, Ady E. út 14.   
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3./ BESZÁMOLÓ „A MINDSZENTI IDŐSEKÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szécsényi Józsefnét, a Közalapítvány Kuratóriumának 

elnökét a szóbeli kiegészítésre. 

 

Szécsényi Józsefné Kuratórium elnöke: az elmúlt időszakban végzett tevékenységüket 

szóban is ismertette, részletesen kiegészítve a különböző adománygyűjtési és kiosztási 

akciókkal, a gyógyászati segédeszközök biztosításával kapcsolatos adatokkal, illetve az ezen a 

területen jelentkező problémákkal. Külön kitért a járványhelyzetre, illetve arra, hogy azokban 

a hónapokban hogyan oldották meg az adományok rászorultakhoz való eljuttatását. Elmondta, 

hogy igyekeznek mindig a legnagyobb empátiával, és messzemenő diszkrécióval ellátni 

feladatukat, hogy eljuttassák az adományt annak, aki rászorult, de az adományozott önérzetét 

ne sértsék meg. Kiemelte, hogy jó lenne, ha az Önkormányzat ismét tudná támogatni évente 

legalább egy Németországból érkező adomány szállítmány fogadását, mert ezzel nagyon sok 

rászorulón lehetne segíteni. Végül a teljes Kuratórium kérését tolmácsolta, mely szerint 

szeretnének végre egy állandó helyiséget kapni, ahol az adományokat, gyógyászati 

segédeszközöket tárolni tudnák, és nem kellene állandóan költözniük.  

 

Zsótér Károly polgármester: utóbbira reflektálva elmondta, hogy a kérést napirenden fogják 

tartani, és személyes egyeztetések után igyekeznek majd egy olyan helyiséget találni, melyet a 

Közalapítvány részére tudnak biztosítani.  

 

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

azzal, hogy mind a Kuratórium tagjai, mind a segítők munkáját megköszönte a Képviselő-

testület nevében. 

 

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

 

 

31/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló „A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány 2019-2020. évi 

tevékenységéről. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

elfogadja „A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány 2019-2020. évi tevékenységéről  

szóló beszámolót. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Szécsényi Józsefné „A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány Kuratórium elnöke  
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4./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Szűcsné Tóth Szilvia irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a 2021. évi 

költségvetés módosítását. 

 

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

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

elfogadta, ezzel megalkotta 8/2021. önkormányzati rendeletét Mindszent Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról.  

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

 

 

 

5./ MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI RENDKÍVÜLI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK ISMÉTELT IGÉNYLÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Szűcsné Tóth Szilvia irodavezető: kiegészítésében elmondta, hogy sajnos még az első körös 

pályázatokat sem bírálták el, és amíg az meg nem történik, a második körös támogatási 

kérelmek rögzítésére szolgáló felületet meg sem nyitják. Ennek ellenére célszerű lenne már 

most dönteni a támogatás ismételt igényléséről, ezért készült az előterjesztés a jelen ülésre, 

hogy ha megnyílik a felület, akkor már ne kelljen várni a testületi döntésre. Elmondta 

továbbá, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén ismertetésre került az Önkormányzat aktuális 

pénzügyi helyzete, kiemelve a szállítói tartozásállományt, mely sajnos a mai napon már eléri a 

170 millió forintot. Ezen belül a 30 napot meghaladó tartozás összege még nem éri el azt a 

szintet, mely az államháztartási törvény szerint önkormányzati biztos kirendelését tenné 

szükségessé, de innentől kezdve minden hónapban a testület elé fog kerülni döntést igénylő 

formában ez a kimutatás. 

 

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

önkormányzati támogatás ismételt igénylését, valamint javasolják tudomásul venni és 

elfogadni a szállítói tartozásállományról készült kimutatást. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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32/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásának ismételt igénylése 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy pályázatot nyújt 

be a lehető legmagasabb összegben Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 5.2.1.5. pontjában 

meghatározott települési önkormányzatok rendkívüli támogatására, amennyiben arra 

lehetőség adódik. 

 

Felhatalmazza és egyben felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt a szükséges 

dokumentumok aláírására és az intézkedések megtételére. 

 

Ezzel egyidejűleg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján tudomásul 

veszi és elfogadja az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a 2021. 

szeptember 28-án fennálló szállítói és egyéb tartozásokról szóló, a Közgazdasági 

Iroda által készített kimutatást.  

 

Határidő: 2021. december 31. 

 

Felelős: jegyző 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

 

 

 

6./ TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

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

 

Németh István aljegyző: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

védelméről szóló rendelet módosítását. 

 

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

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

elfogadta, ezzel megalkotta 9/2021. önkormányzati rendeletét a településkép védelméről szóló 

33/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 
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7./ ÉLELMISZER KÖZBESZERZÉS KIÍRÁSA. 

 

 

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 javasolja az előterjesztés szerint 

megindítani a közbeszerzési eljárást. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

 

33/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: „Élelmiszer-alapanyagok beszerzése 12 hónapra, 2022. január 1-től” tárgyú 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása 

 

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 előterjesztés 

mellékletét képező ajánlati felhívás szerint megindítja az Önkormányzat 

intézményeinek élelmezési alapanyag biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárást. 

 

Felhatalmazza és utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 

vonatkozó dokumentációk 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 

- Saldo Zrt. 1135 Budapest, Mór u. 2-4. 
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8./ DÖNTÉS AZ ŐSZI ÉS TÉLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSRŐL (2021/2022-ES 

TANÉV) 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Csatordai-Kispál Éva integrált szolgáltatási 

irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Csatordai-Kispál Éva irodavezető: az anyagot már két Bizottság is tárgyalta, így azt újra 

összefoglalni nem kívánta, ha kérdés van, arra szívesen válaszol. 

 

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

határozati javaslat szerint a kötelező személyi kör részére javasolja biztosítani a szünidei 

étkeztetést. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is a határozati javaslatot 

indítványozza elfogadni. 

 

Zsótér Károly polgármester: a két Bizottság egybehangzó javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

34/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Döntés az őszi és téli szünidei étkezésről 

 

H A T Á R O Z A T .  

 

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

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi 

Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a 2021/2022-es tanév őszi és téli 

szünetében a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/C § 

(1) bekezdés a) pontjába foglalt személyi kör részére biztosítja a szünidei 

gyermekétkeztetést, a kötelezően előírt munkanapokon, az ételek elvitelével. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

         jegyző 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Integrált Szolgáltató Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 
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9./ DÖNTÉS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2022. ÉVI FORDULÓJÁHOZ VALÓ 

CSATLAKOZÁSRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referenst a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referens: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Korom Éva Andrea Biz. elnök-h.: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a 

csatlakozást a 2022. évi fordulóhoz, és a határozati javaslat 2. pontja szerint 8.000,- Ft/fő/hó 

összegben indítványozzák megállapítani az önkormányzati támogatás összegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak ugyanez a javaslata. 

 

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

egybehangzó javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

35/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójához. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való 

csatlakozásról” tárgyú előterjesztést, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint határoz:  

 

1.) Csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához és elfogadja a pályázati kiírásban szereplő 

Általános Szerződési Feltételeket. 

 

2.) Elfogadja a határozat mellékletét képező, a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója elbírálásának rendjéről szóló 

szabályzatát azzal, hogy az önkormányzati támogatás összegét 8.000,-Ft/fő/hó 

összegben állapítja meg. 

 

3.) Az ösztöndíjpályázaton való részvétel költségvetési fedezetét 2022. évre a 

beérkezett pályázatok ismeretében határozza meg, és azt a 2022. évi költségvetésbe 

betervezi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással, illetve az ösztöndíjpályázat 

működtetésével kapcsolatos megállapodások, dokumentumok aláírására, valamint a 
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pályázati felhívás megjelentetésére, illetve a szükséges további intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda 

 

 

 

 

10./ ENGEDÉLY NÉLKÜLI ÉPÍTKEZÉSEK A KISRÉVBEN. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: röviden összegezte az előterjesztésben és mellékleteiben foglaltakat. 

Ha a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadja, akkor az építésügyi hatóság 

vélhetően a 10 évnél nem régebben épült épületeket lebontatja, illetve a környezetvédelmi és 

a vízügyi hatóság is megteszi a szükséges intézkedéseket. A 10 évnél régebbi épületek 

esetében pedig egy következő körben a Képviselő-testület eldönti, hogy kvázi legalizálja-e 

ezek létét azzal, hogy esetleg az alattuk lévő földterületet bérbe adja. 

A határozati javaslat tehát lényegében arról szól, hogy az említett hatósági eljárásokat 

kezdeményezi a Képviselő-testület. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat szerint 

indítványozza az eljárások megindítását. 

 

Korom Éva Andrea képviselő: egy magánszemély tulajdonában álló földterületen is van 

ilyen építmény, aki kárpótlás útján szerezte anno ezt a földterületet. Akkor nem volt ilyen 

előírás, hogy nem lehet rá építeni? 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: a kárpótlás idején szerinte még nem, a Natura 2000-es területeket 

később minősítették át ilyenné. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

36/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Engedély nélküli építkezések a Kisrévben 
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H A T Á R O Z A T :  

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonában, 

Natura 2000 területen lévő Mindszent külterület 0138/2 hrsz és a 0139 hrsz alatt 

felvett ingatlanokon az Önkormányzat tudta és engedélye nélkül megépült nyaralókkal 

és hétvégi házakkal kapcsolatos előterjesztést. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy az engedély nélkül létesített ingatlanok vonatkozásában 

kezdeményezzen építéshatósági eljárást.  Az erdő és aljnövényzet károsítása miatt 

keresse meg a környezetvédelmi hatóságot. 

 

Tekintettel arra, hogy az épületek árvízvédelmi területen kerültek elhelyezésre, erről 

értesítse az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságot. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    polgármester 

                 jegyző 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

11./ MINDSZENTI HORGÁSZ EGYESÜLET KÉRELME. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Ferencz Zsuzsanna jogi referenst a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Ferencz Zsuzsanna jogi referens: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

kérelmét. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

37/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszenti Horgász Egyesület kérelme 

 

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 
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Horgász Egyesület kérelmének helyt ad és az Egyesület karbantartási kötelezettsége 

mellett a Mindszent belterület 401/2 hrsz-ú ingatlanon található 7x7 méteres külső 

méretű, téglafalazatú, lapos-tetős épületet a Mindszenti Polgárőr Egyesülettel történő 

használati szerződés megszüntetését követően, határozatlan időre, ingyenesen 

használatba adja a Mindszenti Horgász Egyesület részére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szerződés-tervezet elkészítésére, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: szöveg szerint 

 

Felelős:    jegyző, 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 

 

 

 

12./ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ KÜLTERÜLETI ÚTRA ÉRKEZETT 

VÉTELI AJÁNLAT (0400/15). 

 

 

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 elutasításra javasolja a vételi 

ajánlatot. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

38/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú külterületi útra érkezett vételi ajánlat (0400/15 hrsz.) 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú k 

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 kizárólagos tulajdonában álló Mindszent, külterület 0400/15 
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hrsz. alatt felvett, 6521 m
2
 területtel nyilvántartott, kivett út megnevezésű külterületi 

ingatlant nem értékesíti, tekintettel annak forgalomképtelen voltára. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Szunyi Zoltán ajánlattevő kiértesítéséről. 

 

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 

- Szunyi Zoltán 6630 Mindszent, Hársfa utca 11. 

 

 

 

13./ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ KÜLTERÜLETI ÚTRA ÉRKEZETT 

VÉTELI AJÁNLAT (0392/2). 

 

 

Zsótér Károly polgármester: úgy gondolja, hasonló a téma az előzőhöz. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezető: igen, ugyanaz a magánszemély nyújtott 

be erre az útra is vételi ajánlatot, a határozati javaslat ebben az esetben is az elutasítást 

indítványozza. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ebben az esetben is a vételi 

ajánlat elutasítását javasolja. 

 

Rácz Árpád képviselő: egyetértett a két elutasítással, a külterületen így is sok út szűnt már 

meg, a gazdák „előszeretettel” szántják el azokat. 

 

Zsótér Károly polgármester: járt a határban, megnézte a területet, sajnos a valóságban ez az 

út is el van szántva, lehet, hogy a kérelmező ezt az illegális állapotot akarta legalizálni a 

kérelemmel.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

39/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú külterületi útra érkezett vételi ajánlat (0392/2 hrsz.) 

 

 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú k 
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H A T Á R O Z A T :  

 

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

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján akként határoz, hogy a Mindszent 

Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Mindszent, külterület 0392/2 

hrsz. alatt felvett, 2400 m
2
 területtel nyilvántartott, kivett út megnevezésű külterületi 

ingatlant nem értékesíti, tekintettel annak forgalomképtelen voltára. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Szunyi Zoltán ajánlattevő 

kiértesítéséről. 

        

               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 

- Szunyi Zoltán 6630 Mindszent, Hársfa utca 11. 

 

 

 

14./ TÓTH PÉTERNÉ DÍJ VISSZAFIZETÉSI KÉRELME. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: a vita megnyitása előtt megadta a szót a jegyzőnek. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: a kérelmezőtől nem érkezett olyan nyilatkozat, hogy az ügyet nyílt 

ülésen tárgyalhatja a Képviselő-testület, ezért javasolta, hogy a téma zárt ülésre kerüljön. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

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

 

40/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásának elrendelése. 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú k 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Tóth Péterné díj 

visszafizetési kérelme” tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 
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15./ TÁJÉKOZTATÁS ÉS DÖNTÉS A KÖZTÁRSASÁG TÉR 12. SZ. ALATTI 

TÁRSASHÁZ ÉPÜLET TETŐFELÚJÍTÁSÁNAK TÁRGYÁBAN. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Újházi-Pál Margit jogi referenst a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Újházi-Pál Margit jogi referens: röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 

Elmondta, hogy sajnos a probléma olyan súlyos, hogy a tető felújítását haladéktalanul meg 

kellene kezdeni. Éppen ezért szerepel az előterjesztésben az, hogy az üzlettulajdonosok 

tulajdoni hányadára eső költséget is az Önkormányzatnak kellene megelőlegeznie, és majd a 

későbbiekben megtalálni azt a jogi lehetőséget, mely alapján ez a költség az 

üzlettulajdonosokkal megfizettethető.  

Jó hír ugyanakkor, hogy a piacfelmérés alapján sikerült elérni, hogy a költségeknek csak kb. a 

fele érintse az idei költségvetést, a másik fele már áthúzódhatna 2022-re. Az anyagban arra is 

javaslatot tesznek, hogy mely költségvetési sorokról lehetne a szükséges összeget idén 

átcsoportosítani.  

 

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

minél előbb meg kell kezdeni, a polgármestert pedig indítványozzák felhatalmazni a 

tulajdonostársakkal való tárgyalásokra. 

 

Rácz Árpád képviselő: nem lesznek ezekből olyan polgári perek, amik után „szaladni kell”? 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: az üzlettulajdonosok álláspontját a polgármester ismertetni fogja a 

testülettel, tehát ez újra a testület elé fog kerülni.  

 

Tóth Csaba képviselő: lényeg, hogy minél hamarabb kezdődjön el a felújítás. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: így van, nem akarták ezzel az időt húzni, mert már itt van október. 

 

Zsótér Károly polgármester: minél tovább halogatják, annál nagyobb lesz a kár. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

41/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztatás és döntés a Köztársaság tér 12. sz. alatti társasház-épület 

tetőfelújításának tárgyában. 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú k 

H A T Á R O Z A T :  

 

 

1.) Mindszent Város Képviselő–testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a Mindszent, 

Köztársaság tér 12. szám alatti társasház tetőfelújítási munkálataihoz hozzájárul, 

ezzel egyidejűleg a társasház részére a tetőfelújítási munkálatok elvégzése 
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érdekében legfeljebb 50 millió Ft összegű fedezetet biztosít, amely fele részben a 

2021-es, míg fele részben a 2022-es költségvetési évet terheli. 

 

Felkéri továbbá a polgármestert, hogy Mindszent Város Önkormányzata 

képviseletében folytasson tárgyalást a tulajdonostársakkal a tulajdoni 

hányadukra eső megelőlegezett összeg visszafizetésének módjáról és annak 

ütemezéséről. 

 

2.) Mindszent Város Képviselő–testülete felkéri a jegyzőt a költségek fedezetének 

Mindszent Város Önkormányzata 2021. évi valamint 2022. évi költségvetésében 

történő biztosítására az alábbiak szerint: 

 

2021. év: 

Átcsoportosítás sora                                 Átcsoportosítandó összeg 

Kerékpárút Hmvh-Mindszent 

(átminősítés és egyéb eljárási 

ktg-ek) 

500 000 

Önkormányzati ingatlanok, 

lakások (Köztárs.tér 5; 7; 

12.) felújítása lakbér-bevétel 

átcsoportosításából 

18 529 335 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

2021/2022. Keller új 

elektromos hálózat 

5 420 000 

Járdafelújítás 764 206 

Összesen 25 213 541 

 

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 

- Földházi Zoltán közös képviselő (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák A. út 13.) 

 

 

 

16./ TÁJÉKOZTATÁS ÉS DÖNTÉS „A MINDSZENTI SZABADSTRAND 

LÁTVÁNYSTRANDDÁ FEJLESZTÉSE” TÁRGYÚ PROJEKT 

SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁSAINAK VONATKOZÁSÁBAN. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Újházi-Pál Margit jogi referenst a szóbeli 

kiegészítésre. 
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Dr. Újházi-Pál Margit jogi referens: röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat.  

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elég hosszasan és mélyrehatóan 

tárgyalta a témát. Annyi megjegyzése lenne, amit a bizottsági ülésen is elmondott, hogy az 

első szabálytalansági eljárás után már 2019-ben forrásmegvonás történt, ami viszont nem 

került a testület elé, erről nem tudtak, mert, ha tudtak volna, valószínűleg a második 

szabálytalansági eljárás már elkerülhető lett volna. Egyébként a Bizottság javasolja az 

előterjesztésben foglaltak tudomásul vételét, illetve a közbeszerzési tanácsadó céggel 

szemben a kárigény érvényesítését. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

42/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztatás és döntés „A mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése” 

tárgyú projekt szabálytalansági eljárásainak vonatkozásában. 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú k 

H A T Á R O Z A T :  

 

1.) Mindszent Város Képviselő–testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy „A 

mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése” tárgyú, TOP-1.2.1-16-CS1-

2017-00006 azonosítószámú  projektje vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 

Közbeszerzési Döntőbizottsága által kiszabott 800.000,- Ft összegű bírságból 

valamint ennek következményeként a projekt költségeinek 8.745.500,- Ft 

támogatási összeggel Pénzügyminisztérium által történő csökkentéséből eredő 

kárigényét a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatással 

megbízott Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt-vel (1135 Budapest, 

Mór u. 2-4.) szemben érvényesíti. 

 

Felkéri továbbá a polgármestert Mindszent Város Önkormányzata, mint 

megbízó jogainak gyakorlására valamint minden, az üggyel kapcsolatos, 

továbbiakban szükséges jognyilatkozat megtételére. 

 

2.)Mindszent Város Képviselő–testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján felkéri a jegyzőt a 4.038.598,- 

Ft összegű támogatásmegvonásból eredő költségnövekmény fedezetének 

Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében történő 

biztosítására. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester, jegyző 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 
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- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 
 

 

 

17./ DÖNTÉS A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS VONATKOZÁSÁBAN MEGKÖTENDŐ 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Újházi-Pál Margit jogi referenst a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Újházi-Pál Margit jogi referens: röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 

Elmondta, hogy szinte az utolsó pillanatig folytak az egyeztetések az új fenntartóval, 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, végül a most hétfőn történt 

egyeztetés alapján született meg az a szerződés-változat, amely a kistérségi 

tagönkormányzatok érdekeinek is megfelel, ezért került az letett anyagként a képviselők elé. 

De a Kapcsolat Központ főigazgatójával történt tegnapi egyeztetés alapján még ennek 

mellékletébe is „bele kellett nyúlni”. Ez két változtatást jelent az 1. sz. mellékletben: egyik a 

II.2 pont, amely azt szabályozza, hogy minden vásárhelyi telephely (bölcsőde) fogadhat 

mindszenti gyermekeket (korábban Hódmezővásárhely azt szerette volna, ha csak az egyik), 

valamint az V.15 pont, mely a rendes felmondás idejét szabályozza, mégpedig azt 6 hónapban 

állapítja meg (korábban Hódmezővásárhely 3 hónapot javasolt). Tehát az így véglegesített 

szerződésről most már elmondható, hogy azonos feltételeket biztosít a korábbi, kistérségi 

fenntartás szerződéséhez képest. 

Annyit kívánt még kiemelni, hogy mostantól a tagönkormányzatoknak hozzájárulást kell 

fizetniük a bölcsődei fenntartáshoz, ez valamennyi önkormányzatot azonos mértékben terhel, 

de elmondható, hogy ezek valós, tényleges költségek, eddig is felmerültek, csak korábban a 

kistérség nem számlázta ki. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: egyetlen észrevétele lenne, mégpedig az, hogy szerinte teljesen 

szabálytalan az, ahogyan a Vásárhelyi Kistérségi Tanács elnöke a veszélyhelyzetet 

kihasználva egyszerűen kiszervezte a város alól a bölcsődei ellátást, úgy, hogy erről 

elfelejtette az Önkormányzatot tájékoztatni. Ezzel a feladat-ellátási szerződéssel próbálják 

menteni a menthetőt, hogy ugyanolyan ellátási feltételeket teremtsenek, mint korábban a 

kistérségi keretek között. Ettől függetlenül továbbra is állítja, hogy ez az eljárás szabálytalan 

volt. Annál is inkább, mert a vonatkozó katasztrófavédelmi törvény egyértelműen 

szabályozza, hogy milyen döntések hozhatók veszélyhelyzetben, és milyenek nem. Nem 

enged pl. állásfoglalást intézmény átszervezéséről a Tanács elnökének, Ő ennek ellenére 

megtette, holott ezt semmi nem indokolta. Tizenöt éve jól működő bölcsődei szervezetet vert 

szét, szervezte ki a HTKT Kapcsolat Központból, csak azért, hogy az kizárólag 

Hódmezővásárhely Önkormányzatának tulajdonába kerüljön. A fenntartó váltással most már 

nem a kistérségi önkormányzatoké a bölcsődei ellátás, hanem Hódmezővásárhely 

Önkormányzatáé. Egyébként meg, amint a veszélyhelyzet véget ért, a kistérségi 

tagönkormányzatok képviselő-testületeit kellett volna megkeresnie, hogy ezt a döntést 

megerősítsék, mint, ahogy itt is történt, hogy a polgármester veszélyhelyzetben hozott 

döntéseit a Képviselő-testület jóváhagyta. Nem tudja, hogy a Kormányhivatal Hatósági 

Főosztálya találkozott-e ezekkel a döntésekkel, vagy Ők ugyanúgy nem kapták meg ezeket, 

mint ahogyan a tagönkormányzatok, ugyanis az elnöki döntéseket a HTKT-nak is 15 napon 
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belül a Kormányhivatalhoz fel kellett terjesztenie. Azt is el tudja képzelni, hogy nem kapott a 

Kormányhivatal ezekből, de akár azt is, hogy igen, és észrevételt tettek, amire ugyanúgy nem 

kaptak választ, mint Mindszent. 

Tehát tulajdonképpen Hódmezővásárhely polgármestere tett egy javaslatot a Társulásnak, 

amit azután a Társulás elnökeként saját maga elfogadott, a tagönkormányzatok pedig 

csináljanak, amit akarnak. Úgyhogy ez a feladat-ellátási szerződés az egyetlen lehetőség, 

amivel elérhető, hogy a mindszenti gyermekek részére biztosítsák a bölcsődei ellátást. 

Tudomása szerint egyébként jelenleg 6 mindszenti kisgyermek jár hódmezővásárhelyi 

bölcsődébe, és még legalább 2-3 év, mire a mindszenti bölcsőde megnyithat, azután alakul 

majd úgy a helyzet, hogy nem lesz szükség az ottani szolgáltatást igénybe venni.  

 

Zsótér Károly polgármester: a júniusi társulási tanácsi ülésen Székkutas polgármesterével, 

Szél Istvánnal együtt felháborodásuknak adtak hangot e változás miatt, és kijelentették, hogy 

nem hajlandók változtatni az eddigi rendszeren, mire a Tanács elnökétől az volt a válasz, 

hogy a feltételekben nem fog változni semmi, aztán mégis alig lehetett kiharcolni, hogy így 

legyen. És a határozat is most ért ide, nem régen. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: ráadásul az előterjesztés, ami alapján ez a határozat megszületett, 

még mindig nem ismert a tagönkormányzatok előtt. 

 

Zsótér Károly polgármester: mindenesetre a Jogi Iroda munkatársainak hozzáértését dicséri, 

hogy sikerült ezt a megállapodást így tető alá hozni.  

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a bölcsődei ellátásra 

vonatkozóan a feladat-ellátási szerződés megkötését. 

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

43/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Döntés bölcsődei ellátás vonatkozásában megkötendő feladat-ellátási 

szerződésről.  
 

H A T Á R O Z A T :  

 

1.) Mindszent Város Képviselő–testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a bölcsődei 

ellátás, mint közfeladat ellátásáról 2021. október 01. napjától a 

Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Önkormányzatával megkötendő, mellékelt 

tartalom szerinti feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik. 

 

Felkéri továbbá a polgármestert Mindszent Város Önkormányzata , mint 

megbízó jogainak gyakorlására, valamint minden, az üggyel kapcsolatos, 

továbbiakban szükséges megállapodás aláírására, jognyilatkozat megtételére. 

 

2.) Mindszent Város Önkormányzata vállalja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Önkormányzata számára a feladatok teljesítéséért hozzájárulást fizet, 

amelynek összegét a megbízott önkormányzat általi, bölcsődei ellátáshoz 
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kapcsolódóan teljesített tárgyévi összes kiadás, valamint a tárgyévre vonatkozó az 

egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó központi 

támogatás és intézményi működési bevételek különbözetének figyelembe 

vételével, a bölcsődei ellátást igénybe vevők létszáma alapján 1 gyermekre vetített 

összegben, utólag, a tárgyévet követő év március 15. napjáig határozzák meg. 

 

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 

 
 

 

18./ TISZAI STRAND KEMPING ÉS A NAGYRÉVI KOMP-KILÁTÓ 

FELÚJÍTÁSÁHOZ KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA A VP6-19.2.1-84-9.1.19 

PÁLYÁZATBAN. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a testületi ülést közvetlenül megelőző 

pénzügyi bizottsági ülésen a projektasszisztens részletesen ismertette az anyagot, szerinte azt 

nem szükséges még egyszer meghallgatni, ezért kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

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

 

Zsótér Károly polgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

44/2021.  (IX. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tiszai strand kemping és a Nagyrévi komp-kilátó felújításához kivitelező 

kiválasztása VP6-19.2.1.-84-9.1.19 pályázatban 

 

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.-

84-9.1.19 - „Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív 

turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések” című  pályázat műszaki tartalmának 

megvalósításához a szükséges 5.585.822,-Ft önerőt -  alapvetően és elsősorban a 

2022. évi költségvetés terhére – biztosítani kívánja, és a pályázatot érintően az 

árajánlatkérésben részletezett tevékenységek megvalósításával Bíró Gergely e.v.-t 

bízza meg az árajánlatnak megfelelő 9.445.000,-Ft+ÁFA összegért.   
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződést 

9.445.000- Ft + ÁFA vállalkozói díj kikötés mellett kösse meg. Felhatalmazza 

továbbá, hogy annak érdekében, hogy a megvalósítás költségei a 2022. évi 

költségvetést terheljék, az Irányító Hatósághoz a megvalósításra vonatkozó haladék 

megadása, a Támogatói Okirat ilyen irányú módosítása iránt nyújtson be kérelmet.  

 

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 

- Bíró Gergely e.v., mint ajánlattevő 

 

 

 

Zsótér Károly polgármester: a nyílt ülés napirendi pontjainak megtárgyalása után megadta a 

szót Jancsovics Attila képviselőnek. 

 

Jancsovics Attila képviselő: lakossági jelzések alapján mondta el, hogy a most zajló 

útfelújítási, kátyúzási munkák minősége kívánnivalót hagy maga után. Egy Bereczki J. utcai 

lakos hívta ki a helyszínre, ahol fotókat is készített az elvégzett munkáról. Szintén lakossági 

jelzés alapján járt a strandon, ahol a ködszínházas beruházáshoz kapcsolódó, a projektort és a 

hangfalakat tartó állvány hegesztési munkái sem tűnnek megfelelőnek, erről is fotót készített. 

Kérte, hogy a képviselők tekintsék meg ezeket, és mondják el véleményüket a két dologról.  

 

Tóth Csaba képviselő: Pálinkó György Vince képviselőtársával Ő is bejárta a kátyúzással 

érintett utcákat. Azt állapították meg, hogy a Városüzemeltetés munkatársai nem igazán 

alkalmasak erre a feladatra. Sok helyen a kátyúzott rész szintje magasabb, mint az út felülete, 

és van, ahol vizes felületre dolgozták rá a kátyúzó anyagot. Egyetértett Jancsovics Attila 

képviselővel az ügyben.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: azért a Városüzemeltetés munkatársai végezték a kátyúzást, mert 

szűkös források álltak rendelkezésre. Az volt az elképzelés, hogy minél több aszfaltot 

lehessen vásárolni a pénzből, és majd a Városüzemeltetés munkatársai képesek lesznek a 

kátyúzást megfelelő színvonalon elvégezni. Amint a mellékelt ábra mutatja, nem igazán van 

így, ezért a pályázatból fennmaradó összegből megvásárolandó aszfalt bedolgozására majd a 

kivitelezést is meg kell rendelni, ez várhatóan mintegy 10 millió forintos plusz költséget 

jelent. Ezt viszont már az Önkormányzatnak kell előteremtenie, mert a pályázat anyagra lett 

benyújtva.  

És persze az éremnek van egy másik oldala is. Nem vitatva, hogy a kátyúzási munkák 

minősége nem megfelelő, azt azért el kell mondani, hogy aszfalt burkolattal el nem látott 

utakat nehéz aszfalttal kátyúzni. Pl. a Bereczki J. utca útja nem más, mint egy jól megerősített 

útalap, a keletkezett kátyút nehéz körbevágni és aszfaltozni, mert alatta közvetlenül már föld 

van. Erre az emulziót nehéz rátenni, nem fog megfelelően ragadni, szerinte nem fogja kibírni 
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már a következő telet sem. Ezen az segítene, ha normális záró réteggel lehetne ellátni ezeket 

az utakat, ami szintén forrás kérdése. Folyamatosan nyújtja be a város a pályázatokat, hátha 

lesz még rá alkalom egy nagyobb összeget nyerni erre.  

 

Rácz Árpád képviselő: egyetértett a Jegyző Asszonnyal, az ilyen útalappal rendelkező 

utcákban felesleges aszfalttal kátyúzni, ezekre a helyekre inkább szerezni kellene valahonnan 

kő zúzalékot, és azzal feltölteni a kátyúkat. Az így megmaradó aszfalt anyagot pedig át 

kellene olyan utcákra csoportosítani, ahol lehet vele normálisan dolgozni.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: azok az utcák szerepelnek a pályázatban, még kb. 22 millió forint 

értékű aszfaltot tud vásárolni a város, tehát nem fejeződött még be a pályázat.  

 

Zsótér Károly polgármester: sajnos átcsoportosításra nincs lehetőség, azt a műszaki 

tartalmat kell megvalósítani, amire pályázott a város. Az a változtatási lehetőség van, ami már 

elhangzott, hogy a mennyiség rovására a kivitelezést is külső vállalkozótól rendeli meg az 

Önkormányzat.  

 

Rácz Árpád képviselő: a maga részéről Jancsovics Attila képviselő másik felvetésével is 

egyetért, a strandon az az állvány valóban igen elnagyolt minőségben készült el. 

 

Zsótér Károly polgármester: meg fogja vizsgáltatni, és ha tényleg így van, akkor garanciális 

kötelezettségei körében a kivitelező ki fogja javítani. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: tájékoztatta a képviselőt, hogy a teljesítésigazolás ebben az esetben 

még nem került aláírásra, kifizetés még nem történt, pontosan az ilyen dolgok miatt. 

 

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

ülés nyílt részét bezárta. 

(A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

 

K. m. f. 
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