
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2022. február 28-án megtartott 4., rendes nyílt 

üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

Jelen vannak:    Zsótér Károly polgármester, Zsótér Gábor alpolgármester, Korom Éva 

Andrea, Pálinkó György Vince, dr. Pálinkó Mihály és Rácz Árpád 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 

előre jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt venni. 

 

A napirend ismertetése előtt elmondta, hogy már hagyományosan a folyamatban lévő 

pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató következik. Azt azonban a testületi ülést megelőző 

pénzügyi bizottsági ülésen ugyanebben a személyi körben már meghallgatták és megtárgyalták, 

ezért javasolta, hogy fogadják el. 

 

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

 

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

 

25/2022. (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok állásáról.  

 

H A T Á R O Z A T : 

Tárgy: Tájékoztató a fo javaslat 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a folyamatban lévő 

pályázatok állásáról szóló tájékoztatót.   

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 
 
 

Zsótér Károly polgármester: ezután javaslatot tett az ülés napirendjére, azzal, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontok mellé további egy téma, konkrétan a „Mindszent Város 

Önkormányzata 2022. évi rendkívüli önkormányzati támogatásának igénylése” tárgyú 
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előterjesztés tárgyalását is javasolta a nyílt ülésen. Indítványozta továbbá, hogy a meghívóban 

negyedik napirendi pontként szereplő, a köztemető üzemeltetéséről szóló anyagot a 

költségvetés után, másodikként tárgyalják. 

 

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

 

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

 

26/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  
 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2022. február 28-i rendes ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotása. 

2. Tájékoztató a köztemető 2021. évi üzemeltetéséről.  

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

4. Beszámoló az orvosi ügyelet működéséről.  

5. Vagyonátruházási megállapodás a víziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról.  

6. Komp üzemeltetési szerződés megkötése. 

7. A 2022. évi óvodai felvétel, valamint az óvoda nyári zárva tartása időpontjának 

meghatározása.  

8. Döntés a tavaszi és nyári szünidei étkeztetésről (2021/2022 tanév) 

9. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása. 

10. Polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.  

11. Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport Egyesület kérelme.  

12. A 0108122 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása. 

13. Döntés egyedi védelem alatt álló mocsári ciprusról.   

14. Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásának igénylése.  

Zárt ülés: 

15. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 

 

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 költségvetést szintén részletesen 

megtárgyalták a Pénzügyi Bizottság ülésén (pontosabban összbizottsági ülés keretében), ahol 
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már a könyvvizsgáló is ismertette véleményét, de részére most, a testületi ülésen is megadta a 

szót. 

 

Varga Jánosné könyvvizsgáló: a költségvetéssel kapcsolatos első megjegyzése, hogy annak 

tervezetét a polgármester és a jegyző időben, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal 

terjesztette a Képviselő-testület elé. Ezen túlmenően elmondta, hogy könyvvizsgálói 

véleményében – mint általában mindig – a költségvetés bevételei beszedésének, illetve kiadásai 

teljesítésének kockázati szintjét szokta vizsgálni. Mint mindenki előtt ismert, ezeket most több 

külső tényező befolyásolta, pl. a gépjárműadó állami elvonása, a helyiadó-emelés tilalma, stb. 

Meghatározó volt ezek mellett természetesen a covid járvány hatása is, ennek ellenére a 

költségvetés nem tervez működési hiánnyal (persze, jogszabály szerint nem is lehet). Hiányt a 

felhalmozási oldalon tartalmaz a költségvetés, de ennek kompenzálására megvannak a 

finanszírozási források. Úgy látja, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete is olyan, ami 

lehetővé teszi – pl. a rulírozó hitelkeret segítségével - a pénzügyi kötelezettségek teljesítését. 

Megítélése szerint a költségvetés fő számai megalapozottak, forrásokkal lefedettek, a tervezet 

biztosítja a saját bevételekkel való megfelelő gazdálkodást, a költségkímélő 

kötelezettségvállalást. A szállítói tartozásállomány a főösszeggel arányos, a tervezet törekszik 

ennek optimális szinten való tartására. Az anyagban szerepel az ún. kitekintő táblázat, amelyben 

az adósságot keletkeztető ügyletek a stabilitási törvényben foglaltaknak megfelelően kerültek 

tervezésre.  

Összességében a költségvetés a jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra, a 

tervezett főösszegekkel annak elfogadását javasolta. 

 

Pálinkó György Vince Biz. elnöke: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az összbizottsági 

ülés keretében megtárgyalta a költségvetés tervezetét, és azt elfogadásra javasolja. 

 

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

elfogadásra javasolja a tervezetet. 

 

Pálinkó György Vince Biz. tag: a Pénzügyi Bizottság ugyancsak az összbizottsági ülés 

keretében tárgyalta a tervezetet, és azt elfogadásra javasolja.  

 

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

bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét bemutató táblázat elfogadását bocsátotta 

szavazásra.  

 

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

 

27/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek a 

költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása  

 

H A T Á R O Z A T :  

 

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

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

valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ára tekintettel, a 
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Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazása alapján, az 

önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak 

szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint 

változatlan formában jóváhagyja. 

(A táblázatot a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

 

 

Zsótér Károly polgármester: ezután a költségvetési rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra. 

A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta, ezzel megalkotta 6/2022. 

önkormányzati rendeletét Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. 

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

 

 

 

2./ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZTEMETŐ 2021. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Varga Györgyöt, a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 

ügyvezetőjét a szóbeli kiegészítésre. 

 

Varga György ügyvezető: elmondta, hogy az anyag a képviselők előtt van, ebből emelt ki 

néhány dolgot, illetve ismertetett egy-két olyan adatot, melyet az nem tartalmaz (elhanyagolt 

sírhelyek gondozása; a sírhelyek területén kívül elhelyezett koszorútartók ügye; a covid járvány 

folytán kialakult statisztikai, elhalálozási adatok; halottak napi fényinstalláció; a temetőben 

lévő veszélyes fák metszése, nyesése; szemétszállítási adatok; a köztemetőben 

foglalkoztatottak száma). 

 

Zsótér Károly polgármester: megköszönte a tájékoztató elkészítését és a kiegészítést, egyben 

gratulált az említett fényinstallációhoz, ami úgy tapasztalta, elnyerte az emberek tetszését. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: Ő is megköszönte a tájékoztatót, és elmondta, hogy két 

dolgot szeretne jelezni, illetve kérni. Az egyik, amit az elmúlt ülésen a Városvédő és Szépítő 

Egyesület beszámolója során is szorgalmazott, hogy a temetőbe belépve, a jobb oldalon, a 

kereszt mellett felállított, csónak alakú kopjafa felújítását, festését el kellene végezni. Ha 

minden jól megy, a Városvédő Egyesület ezt megoldja, Ő személy szerint az ehhez szükséges 

festéket felajánlotta, és kérte, hogy az üzemeltető is működjön együtt az Egyesülettel a 

felújításban és a kopjafa környékének rendbetételében.  

Másik javaslata, illetve kérése, hogy az urnafal elé egy koszorútartót kellene elhelyezni, amit 

az ígéret szerint a Városüzemeltetési Csoport megold, csak itt is szükséges lenne az üzemeltető 
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közreműködése, hogy olyan helyre kerüljön, ahol a rendeltetésének megfelelően a feladatát 

betölti, de az üzemeltetőt sem zavarja. 

 

Varga György ügyvezető: egyetértett azzal, hogy az a bizonyos kopjafa felújításra szorul. 

Elmondta, hogy – ha már a festék felajánlásból meglesz – adott esetben a cég által alkalmazott 

festő is el tudja végezni a munkát.  

Az urnafal elé helyezendő koszorútartóval kapcsolatban pedig elmondta, hogy a vásárhelyi 

Kincses temetőben nekik már van több ilyen állványzatuk, szerinte annak mintájára elkészíthető 

az itteni. Beton talpakkal lesúlyozott, de mozgatható, elég sok koszorú elfér rajta, tehát szerinte 

megfelelő lenne egy olyan ide is.  

 

Korom Éva Andrea képviselő: a Pénzügyi Bizottság ülésén neki is volt három javaslata a 

temető üzemeltetésével kapcsolatban. Az egyik, hogy a wc már nagyon-nagyon felújításra 

szorul, kérése, hogy az üzemeltető a városüzemeltetéssel együttműködve próbáljon valami 

elfogadható színvonalat kialakítani. A másik, amit jelezni akart, hogy egyetért a beszámolóban 

megfogalmazott igénnyel, mi szerint a lopások elkerülése érdekében meg kell vizsgálni, hogy 

a kihelyezett kamerák betöltik-e funkciójukat, milyen területet fednek le, stb. Ígéret van rá, 

hogy ez megtörténik, remélhetőleg utána kevesebb lesz a temetői lopás. A harmadik kérése 

pedig, hogy a temető főbb útjai esetében meg kellene oldani valamilyen szilárd burkolat 

kialakítását, mert csapadékos időben a sárban kénytelenek járni a hozzátartozók egy-egy 

temetés alkalmával.  

 

Varga György ügyvezető: az utak szilárd burkolattal történő ellátását már megkezdték, 

kavicságyas megoldással, de ha a városnak lenne felesleges betontörmeléke, kőzúzaléka, akkor 

azt is fel tudnák használni. 

 

Zsótér Károly polgármester: úgy gondolja, hamarosan lesz bontásból származó 

betontörmelék, ami felhasználható lesz erre. Ugyanez a javaslata a wc-vel kapcsolatban is, azaz 

egyeztetni fognak az Ügyvezető Úrral, és pl. ha az üzemeltető megvásárolja az anyagot, akkor 

a városüzemeltetés elvégzi a felújítást. 

 

Varga György ügyvezető: végül felhívta a figyelmet a facebook oldalukra, itt pl. a 

gyászjelentéseket ingyen, térítésmentesen közzéteszik, ha valaki kéri.  

 

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

elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

28/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a köztemető 2021. évi üzemeltetéséről.     
  

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 köztemető 2021. évi 

üzemeltetéséről szóló tájékoztatót.  
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Erről a határozatról értesítést kap:  

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Varga György Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezetője 6800 

Hódmezővásárhely, Dr. Imre J. u. 1.  

 

 

 

3./ BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: szóbeli kiegészítésében a két rendes ülés közötti tevékenységét 

ismertette részletesen. Kiemelte, hogy az ukrán háborús helyzetre tekintettel felvette a 

kapcsolatot határmenti, Szabolcs-Szatmár megyei településekkel, melyek közül Kömörő 

község polgármesterével egyeztetve az elmúlt napokban a menekültek részére Mindszenten 

összegyűlt adományt a holnapi napon munkatársaival személyesen viszik el és adják át.  

 

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

 

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

 

29/2022.  (II. 28.) 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 polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

 

4./ BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: a témát az egészségügyi bizottság tárgyalta, kérte véleményük, 

javaslatuk ismertetését. 

 

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

megtárgyalta a beszámolót, és annak elkészítését köszönik. A közeljövő legfontosabb 

kérdéseinek a maguk részéről azt tartják, hogy a helyi háziorvosok miként tudnak, tudnának 

részt venni az ügyeleti ellátásban, valamint, hogy hogyan fog alakulni a jövőben az ügyeleti 
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ellátás díja. Összességében a beszámoló elfogadását javasolják, egyben indítványozzák, hogy 

a Mindszenti Hírekben – a korábbi félreértések tisztázása érdekében – jelenjen meg cikk arról, 

hogy technikailag pontosan miért úgy működik az ügyelet, ahogyan (miért a diszpécser veszi 

fel a telefont, miért tesz fel annyi kérdést, miért Ő dönti el, hogy mi a követendő eljárás, küld-

e mentőt, stb.) Tudatosítani kellene az emberekben, hogy ez nem egy hiábavaló dolog, hanem 

éppen a beteg érdekében és egyben az ügyeleti ellátás biztonsága érdekében történik (ne 

küldjenek oda orvost vagy mentőt, ahová nem szükséges, ne vonják el Őket egy tényleg sürgős 

esettől). 

 

Zsótér Károly polgármester: valóban nehéz a kistelepülésen élő, a közvetlen kapcsolatokhoz 

szokott embereket meggyőzni a diszpécser szolgálat létjogosultságáról, ezért jónak tartja a 

javaslatot. A másik két nyitott kérdésre (háziorvosok részvétele, ügyeleti díj) most nem fognak 

tudni végleges választ találni, de dolgoznak rajta, folyamatban vannak az egyeztetések. A maga 

részéről szintén megköszönte a részletes beszámolót, és annak elfogadását javasolta. 

 

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

 

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

 

30/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló az orvosi ügyelet működéséről.     
  

H AT Á R O Z A T :   

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta  a vonatkozó előterjesztést és az 

Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság javaslata alapján elfogadja az orvosi 

ügyelet működéséről szóló beszámolót.  

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Dr. Kissné dr. Legeza Zsuzsa Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Np. Kft. ügyvezetője 4031 Debrecen, István u. 6.  

 

 

 

5./ VAGYONÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS A VÍZIKÖZMŰ VAGYON ÁLLAMI 

TULAJDONBA ADÁSÁRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén a témáról nagyon 

komoly vita folyt, ezért kérte a Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

Dr. Pálinkó Mihály Biz. elnök-h.: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal 

ellentétben azt javasolja, hogy a város továbbra is próbálja meg elérni, hogy az integrációhoz 

való csatlakozás, a vagyon állami tulajdonba adása során az Állam vállalja át a vagyon 

működtetése folytán keletkezett, és az Alföldvíz Zrt. felé fennálló tartozást. Fel kellene venni a 

kapcsolatot a hasonló helyzetben lévő települések polgármestereivel (esetleg az országgyűlési 
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képviselő segítségét is kérni), és közösen fellépni a dolog érdekében. Úgy tűnik, hogy két-

három hónap lenne még erre, a csatlakozás következő köréig. 

 

Zsótér Károly polgármester: egyetértett a javaslattal. Előzetesen már beszélt egy-két 

polgármesterrel, akiknek a települése hasonló helyzetben van, úgy tűnik, van esély egy közös 

fellépésre. 

 

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

 

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

 

31/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A víziközmű-vagyon állami tulajdonba adásával kapcsolatos tartozás-átvállalás 

ügye. 

 

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 az alábbiak szerint határoz:  

 

1. A Mindszent Város Önkormányzatát terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása 

vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő 

átruházására irányuló Integrációs Programban továbbra is azzal a feltétellel kíván 

részt venni, hogy az Önkormányzatnak az Alföldvíz Zrt. felé, az átadandó 

víziközmű-vagyonon történt beruházások, fejlesztések okán fennálló tartozását a 

Nemzeti Vízművek Zrt. vállalja át. 

2. Felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az Alföldvíz 

Zrt-ben társasági részesedéssel rendelkező, hasonló helyzetben lévő (a Zrt-nek 

tartozó) önkormányzatok polgármestereivel, és közösen járjanak el a tartozás-

átvállalás érdekében. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

6./ KOMP ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság 

véleményének, javaslatának ismertetését. 
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Dr. Pálinkó Mihály Biz. elnök-h.: a Pénzügyi Bizottság támogatja a szerződés megkötését. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

32/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Komp üzemeltetési szerződés megkötése 

 

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-Baks 

közötti közútpótló kompátkelőhely üzemeltetésére a DREAM-MATIC Kft.-vel 

(székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Rákóczi u. 17., adószám: 23474037-2-06, 

cégjegyzékszám: 06-09-017561) köt 2022. március 1. napjától 2026. december 31. 

napjáig tartó határozott időtartamra szóló szerződést.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti megállapodás 

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 

- DREAM-MATIC Kft. 

 

 

 

7./ A 2022. ÉVI ÓVODAI FELVÉTEL, VALAMINT AZ ÓVODA NYÁRI ZÁRVA 

TARTÁSA IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA.  

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte az Oktatási Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Pálinkó György Vince Biz. elnöke: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra 

ajánlja a határozati javaslatot. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 



10 
 

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

 

33/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A 2022. évi óvodai felvétel, valamint az óvoda nyári zárva tartása időpontjának 

meghatározása. 

H A T Á R O Z A T : 

 

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

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 20. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Mindszent Város 

Önkormányzata óvodai beiratkozást hirdet a 2022/2023. nevelési évre a mellékelt 

hirdetmény szerint. 

 

Megállapítja továbbá, hogy a nyári óvodai zárva tartás időpontja feladat-ellátási 

helyenként a következő: 

 

             Móricz Zs. u.-i tagóvodában: 2022. július 04. - 2022. július 29. 

                                                 (nyitás: 2022. augusztus 1., hétfő) 

 

Székhelyen és a József A. utcai telephelyen: 2022. augusztus 1. - 2022. augusztus 26. 

                                                                      (nyitás: 2022. augusztus 29., hétfő) 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hirdetmény 

közzétételéről a város honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét 

kezdeményezze a Károly Óvoda saját honlapján és a helyben szokásos módon.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Károly Óvoda intézményvezetője 

 

 

 

8./ DÖNTÉS A TAVASZI ÉS A NYÁRI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSRŐL (2021/2022. 

TANÉV) 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte az Egészségügyi, Szociális, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

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

elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
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Dr. Pálinkó Mihály Biz. elnök-h.: a Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

34/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Döntés a tavaszi és nyári 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 tavaszi és őszi 

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 Jogi Iroda 

 

 

 

9./ SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét, és tájékoztatást adott 

a választási eljárásról szóló törvény néhány, a szavazatszámláló bizottsági tagokra vonatkozó 

rendelkezéséről, illetve a tagok díjazásáról. Elmondta, hogy komoly feladat vár a bizottsági 

tagokra, hiszen az országgyűlési választás mellett egy országos népszavazás is lesz április 3-

án, nagy odafigyelést és kitartást fog igényelni a résztvevőktől.  

 



12 
 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

35/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (Ve.) 24. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők 2022. évi 

általános választására Mindszent város szavazatszámláló bizottsági tagjaivá a következő 

személyeket választja meg: 

 

Gál Ferenc Mindszent, Téglás u. 10. 

Magony Jánosné Mindszent, Budai N. A. u. 3. 

Bozó Jánosné Mindszent, Szántó K. J. u. 23. 

Bába Ágnes Mindszent, Petőfi u. 18. 

Kormányné Takács Orsolya Mindszent, Búzavirág u. 26. 

Márkus Imre Mindszent, Kossuth L. u. 97. 

Tisza Zoltán Mindszent, Rákóczi F. u. 18. 

Bereczkiné Fábrik Margit Mindszent, Bereczki J. u. 14. 

Gyugel Gabriella Mindszent, Hódosy I. u. 27. 

Antalné Szőke Anita Mindszent, Mátyás kir. u. 49. 

Galgóczi Györgyné Mindszent, Köztársaság tér 1-3. 3/43 

Lőrincz Balázs Sándorné Mindszent, Bereczki J. u. 7. 

Némethné Lele Éva Mindszent, Mátyás kir. u. 18. 

Koncsekné Tóth Mónika Mindszent, Bene u. 26. 

Vargáné Jancsó Irén Mindszent, Kodály Z. u. 44. 

Gyovai Jánosné Mindszent, Ady E. u. 5. 

Koncsek Bálint Mindszent, Bene u. 26. 

Ménesi Tamásné Mindszent, Petőfi u. 2/A 2/5 

Gémesné Wittich Szilvia Mindszent, Mátyás kir. u. 8. 

Zsóri Csaba Mindszent, Búzavirág u. 37. 

Csernák Lili Viktória Mindszent, Zrínyi u. 3. 

Berényi Zoltán Krisztián Mindszent, Szt. László u. 37. 

Szécsényi Ferenc Mindszent, Hársfa u. 55. 

Gubics Nikolett Mindszent, Köztársaság tér 12/A  1/6 

Apró Virág Mindszent, Köztársaság tér 1-3. 2/30 

Csordás-Fülöp Beáta Mindszent, Köztársaság tér 9.  3/23 

Szécsényi Gergő Mindszent, Hársfa u. 55. 

Tóth Balázsné Mindszent, Bethlen G. u. 5/A 

Mag Zoltán Krisztián Mindszent, Somogy u. 24.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- SZSZB választott tagok 
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10. POLGÁRMESTER 2022. ÉVI SZABADSÁG ÜTEMEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a képviselők megkapták az anyagot, azt 

kiegészíteni nem kívánta. 

 

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

 

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

 

36/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

 

H A T Á R O Z A T : 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester vonatkozó 

előterjesztését és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 

225/C § (2) bekezdése alapján a polgármester 2022. évi szabadság ütemezését az 

alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

- 2022. április 13-tól 2022. április 14-ig: 2 nap szabadság, 

- 2022. június 27-től 2022. július 31-ig: 25 nap szabadság, 

- 2022. október 6-tól 2022. október 7-ig: 2 nap szabadság, 

- 2022. december 16-tól 2022. december 31-ig: 10 nap szabadság igénybevétele. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Zsótér Gábor alpolgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda munkaügyi nyilvántartás 

 

 

 

11./ SZEGVÁRI KYOKUSHIN KARATE DOJO SPORT EGYESÜLET KÉRELME. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Dr. Pálinkó Mihály Biz. elnök-h.: a Pénzügyi Bizottság javasolja felkérni a Szegvári 

Kyokushin Karate Dojo Sport Egyesületet, hogy a volt Gimnázium emeleti része bérletével 

kapcsolatban benyújtott, bérleti díj elengedésére, illetve fizetéscsökkentésre irányuló kérelmét 

konkretizálja: pontosan határozza meg, hogy milyen kedvezményt igényel (bérleti díj 

elengedés, részletfizetés, fizetési halasztás), valamint, hogy pontosan hány hónapra, illetve 

milyen összegben. Tehát nem akarják mindenféle vizsgálat nélkül elutasítani, hanem tisztán 

szeretnének látni.  

 

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

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

 

37/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport Egyesület fizetési kedvezmény iránti 

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 felkéri a Szegvári Kyokushin Karate 

Dojo Sport Egyesületet, hogy a volt Gimnázium emeleti része bérletével kapcsolatban 

benyújtott, bérleti díj elengedésére, illetve fizetéscsökkentésre irányuló kérelmét 

konkretizálja: pontosan határozza meg, hogy milyen kedvezményt igényel (bérleti díj 

elengedés, részletfizetés, fizetési halasztás), valamint, hogy pontosan hány hónapra, 

illetve milyen összegben. 

 

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 

- Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport Egyesület 

 

 

 

12./ A 0108/122 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN BELTERÜLETBE VONÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Dr. Pálinkó Mihály Biz. elnök-h.: a Pénzügyi Bizottság az önkormányzati költségvetés 

terhére nem javasolja ezt a belterületbe vonást megvalósítani. Kizárólag abban az esetben 

támogatják a dolgot, ha a kérelmezők vállalják ennek költségeit. Nagyon sok beépítetlen telek 

van még a városban, illetve számtalan lehetőség az építkezésre, vagy rosszabb állagú ingatlan 

megvásárlására és annak felújítására. 

 

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

tulajdonképpen a határozati javaslat „B” változata - szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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38/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: 0108/222 hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása. 

 

     H A T Á R O Z A T : 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a belterületbe vonási eljárás kezdeményezésére 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. Előzetesen támogatja a 0108/222. hrsz. alatt felvett ingatlan belterületbe vonását 

2. A belterületbe vonás célja Mindszent Város helyi építési szabályzatának és 

szabályozási tervének megfelelő kertvárosias lakóterület kialakítása. 

3. A belterületbe vonás feltétele, hogy azok a magánszemélyek, akik érdekeltek a terület 

bevonásában településrendezési szerződésben vállalják annak költségeit. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonást kezdeményező ingatlan 

tulajdonosokat a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 

5. Felkéri a Polgármestert, hogy az érintettek előzetes hozzájárulása esetén szerezzen 

be árajánlatokat a belterületbe vonás költségeinek megbecsüléséről, és annak, illetve 

az érintettek előzetes hozzájáruló nyilatkozatának birtokában terjessze ismételten a 

Képviselő-testület elé a belterületbe vonás iránti kérelmeket. 

 

Határidő: 2022. április 30. 

 

Felelős:     Zsótér Károly Sándor polgármester 

                   Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

A határozatról értesítést kap:  

1. Zsótér Károly Sándor polgármester 

2. Dr. Végh Ibolya jegyző 

3. Hajdú Tamás főépítész 6641 Csongrád Pf.1. 

4. Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

13./ DÖNTÉS EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MOCSÁRI CIPRUSRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Dr. Pálinkó Mihály Biz. elnök-h.: a Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy az Önkormányzat 

szüntesse meg ennek a fának az egyedi védettségét. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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39/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Döntés egyedi védelem alatt álló mocsári ciprusról 

 

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 ciprus védettségét a településkép védelméről szóló 

33/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bek. b) pontjára tekintettel 

megszünteti.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a településkép védelméről szóló 33/2017. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelet megfelelő módosítását terjessze elő a Képviselő-testület 

következő rendes ülésére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester, ill. jegyző 

 

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.) 

 

 

 

14./ MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI RENDKÍVÜLI 

ÖNKORMÁNFYZATI TÁMOGATÁSÁNAK IGÉNYLÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Dr. Pálinkó Mihály Biz. elnök-h.: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztés szerint támogatja a 

pályázat benyújtását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

40/2022.  (II. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásának igénylése. 
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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 pályázatot nyújt 

be Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. 

mellékletének II. 5.2.1.5. pontjában meghatározott települési önkormányzatok 

rendkívüli támogatására. 

 

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

dokumentumok aláírására és az intézkedések megtételére. 

 

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 

 

 

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 

 


