
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2022. február 15-én megtartott 3., rendkívüli 

nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

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

Mihály Ferenc, 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 (7 fővel) határozatképes. Elmondta, hogy Korom Éva Andrea 

és Pálinkó György Vince képviselők előre jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt venni. 

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére, azzal, hogy a meghívóban szereplő egy napirendi pont 

mellett további két téma, konkrétan a „2022. évi Közbeszerzési terv módosítása” és a „Volt 

szeméttelep önkormányzati tulajdonba vételének ügye” tárgyú előterjesztések tárgyalását is 

indítványozta. 

 

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

 

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

 

21/2022.  (II. 15.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2022. február 15-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotása.  

2. 2022. évi Közbeszerzési terv módosítása.  

3. Volt szeméttelep önkormányzati tulajdonba vételének ügye.   

 

Erről a határozatról értesítést kap: 
- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

1./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK 

MEGALKOTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a költségvetés tervezetét az ülés előtt 

mindhárom Bizottság összbizottsági ülés keretében megtárgyalta. Felkérte Tóth Csabát, a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a kialakított javaslatot ismertesse. 
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Tóth Csaba Biz. elnöke: az összbizottsági ülésen neki volt egy javaslata, miszerint nem 

lenne célszerű felhalmozási hiányt tervezni a költségvetésben, amit indítványa szerint ingatlan 

értékesítéssel lehetne áthidalni. E miatt viszont további pontosításra szorul a tervezet, amivel 

mindhárom Bizottság egyetértett, ezért javaslatuk, így a Pénzügyi Bizottság javaslata is az, 

hogy a költségvetés tárgyalását most vegyék le napirendről, és a februári rendes ülésen 

tárgyalják meg. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

22/2022.  (II. 15.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Költségvetés tárgyalásának elnapolása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára, 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (X. 23.) 

önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése alapján az „Önkormányzat 2022. évi 

költségvetési rendeletének megalkotása” tárgyú előterjesztés tárgyalását a 2022. 

február 15-i ülésének napirendjéről leveszi, és úgy határoz, hogy azt a 2022. februári 

rendes ülésén tárgyalja meg. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 
- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

 

 

 

2./ 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

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

előterjesztés szerinti módosítását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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23/2022.  (II. 15.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítása. 

 

H A T Á R O Z A T : 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy az előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi módosított 

Közbeszerzési tervét.  

 

Felkéri a jegyzőt, intézkedjen a Közbeszerzési terv közzétételéről az EKR-felületen és 

a város honlapján. 

  

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 

 

 

 

 

3./ VOLT SZEMÉTTELEP ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA VÉTELÉNEK 

ÜGYE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

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

önkormányzati tulajdonba a város a volt szeméttelepet. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

24/2022.  (II. 15.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Volt szeméttelep önkormányzati tulajdonba vételének ügye. 
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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 úgy határoz, hogy a 247/2017. (IX. 

27.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi, valamint helybenhagyólag tudomásul 

veszi, hogy a Magyar Állam tulajdonában (tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet: 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) lévő Mindszent, külterület 0321/7 helyrajzi 

számon felvett,  

a) kivett vízállás megnevezésű, 13 ha 4314 m2 területű, 

b) kivett szemétlerakó telep megnevezésű, 8 ha 6542 m2 területű, 

c) kivett csatorna megnevezésű, 774 m2 területű, 

mindösszesen 22 ha 1630 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának - 

tehermentesített állapotban történő - ingyenes önkormányzati tulajdonba vételétől 

Mindszent Város Önkormányzata  képviseletében a polgármester elállt. 

 

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 

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 

 

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

 

 

K. m. f.  

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Végh Ibolya 

jegyző 

 


