
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2022. április 12-én megtartott 8., 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 két napirendi ponttal 

 

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

 

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

 

64/2022.  (IV. 12.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2022. április 12-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Élelmiszer közbeszerzés módosítása.  

2. Törvényességi felhívás polgármesteri illetmény megállapításával kapcsolatban.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 
 

 

1./ ÉLELMISZER KÖZBESZERZÉS MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a testületi ülést megelőzően, a pénzügyi 

bizottsági ülésen megtárgyalták a két témát, ezért először kérte a Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az első határozati javaslat, azaz a 

Mortak Fruit Kft. esetében javasolja az egységárak 10%-os emelésének elfogadását, azzal, hogy 

a többletköltségeket a költségvetés működési tartaléka terhére indítványozzák biztosítani. 
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Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

65/2022.  (IV. 12.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Élelmiszer közbeszerzés módosítása (Mortak Fruit Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.) 

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 2021.december 

7. napján kelt Mortak Fruit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1157 Budapest, 

Nyírpalota út 5. fsz. 2.) kötött szerződés 1 sz. melléklete szerinti alapanyagok 

egységárát 10%-kal megemeli, valamint a szerződés keretösszegét 9.240.000,-Ft-ra 

módosítja, a 2022. évi költségvetés Működési tartalék előirányzat terhére.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés megkötésére. 

 

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 

 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a második határozati javaslat, azaz az Alföld Meat Kereskedelmi Kft. 

esetében ugyanez a javaslatuk.  

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

66/2022.  (IV. 12.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Élelmiszer közbeszerzés módosítása (Alföld-Meat Kereskedelmi Kft.) 

 

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 2021.december 
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7. napján kelt Alföld-Meat Kereskedelmi Kft.-vel (6900 Makó, Deák Ferenc u. 8.) 

kötött szerződés 1 sz. melléklete szerinti alapanyagok egységárát 10%-kal megemeli, 

valamint a szerződés keretösszegét 10.450.000,-Ft-ra módosítja, a 2022. évi 

költségvetés Működési tartalék előirányzat terhére.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés megkötésére. 

 

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 
 

 

 

 

2./ TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁS A POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY 

MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: e témában is kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

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

illetményének emelését, a Jegyző Asszony által a bizottsági ülésen elmondottak szerint. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: az illetményt a vonatkozó jogszabály alapján havi 845 ezer forintban, 

a költségtérítés havi összegét pedig ennek 15%-ában kell megállapítani.  

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: igen, tehát ezen összegekben javasolják megállapítani az illetményt, 

illetve a költségtérítést. 

 

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

szavazásra bocsátotta, azzal, hogy személyes érintettségére tekintettel Ő nem fog részt venni a 

döntéshozatalban. 

 

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

 

67/2022.  (IV. 12.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 
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H A T Á R O Z A T :  

 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

71. § (2) bekezdése, valamint (4) bekezdésének e) pontja alapján Zsótér Károly 

polgármester illetményét 2022. január hó 1. napjától bruttó 845.000,- Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Megállapítja továbbá, hogy a polgármester az Mötv. 71. §-ának (6) bekezdése alapján 

2022. január hó 1. napjától bruttó 126.750,- Ft/hó összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Fentiekkel egyidejűleg a 165/2019. (X. 23.) és a 4/2022. (I. 5.) Kt. sz. határozatait 

hatályon kívül helyezi, és felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    jegyző 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Végh Ibolya 

jegyző 

 


