
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2022. március 21-én megtartott 6., rendkívüli 

nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

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

Korom Éva Andrea, Mihály Ferenc, Pálinkó György Vince, dr. Pálinkó 

Mihály, Rácz Árpád és Tóth Csaba képviselők, dr. Végh Ibolya jegyző. 

  

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

ülést, és megállapította, hogy az 9 fővel határozatképes.  

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban szereplő egy napirendi ponttal. 

 

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

 

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

 

46/2022.  (III.21.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  
 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2022. március 21-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Döntés ukrán menekültek elszállásolásáról.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 
- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

 

1./ DÖNTÉS UKRÁN MENEKÜLTEK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a testületi ülést megelőző pénzügyi bizottsági 

ülésen valamennyi képviselő jelen volt, ahol megtárgyalták a témát. Kérte ezért a Bizottság 

véleményének, javaslatának ismertetését.  

 

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

elhangzottak szerint az ukrán menekültek elszállásolását. Étkezési ellátásuk normatíváját a 

Jegyző Asszony által szintén a bizottsági ülésen ismertetettek szerint indítványozzák 

megállapítani. 
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Zsótér Károly polgármester: ez pedig ugye bruttó 2.635,- Ft/fő/nap összeg lenne. Kérdés, 

hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

47/2022.  (III.21.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Döntés ukrán menekültek elszállásolásáról.  
 

H A T Á R O Z A T .  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta az ukrán menekültek 

elszállásolásáról szóló, szóbeli polgármesteri előterjesztést, és a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság javaslata alapján egyetért azzal, hogy az ukrán U19-es vízilabda válogatott 

tagjai és kísérőik az Önkormányzat tulajdonában lévő Hét Halász Vendégházban 

elszállásolásra kerüljenek. 

 

A menekültek étkezési ellátásának normáit – életkoruk és sporttevékenységük 

figyelembe vételével – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

a) reggeli nettó 300,- Ft/fő/nap, 

b) ebéd nettó 550,- Ft/fő/nap, 

c) vacsora nettó 300,- Ft/fő/nap, 

d) rezsiköltség nettó 925,- Ft/fő/nap, 

e) összesen: nettó 2.075,- Ft, bruttó 2.635,- Ft/fő/nap. 

 

Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a menekültek elszállásolásával kapcsolatban 

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 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Integrált Szolgáltató Iroda 

 

 

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

 

K. m. f. 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Végh Ibolya 

jegyző 
 


