
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2022. április 27-én megtartott 9., rendes nyílt 

üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

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

Andrea, Mihály Ferenc, Pálinkó György Vince, dr. Pálinkó Mihály 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 Jancsovics Attila és 

Rácz Árpád képviselők előre jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt venni. 

 

Napirend előtt felkérte Szalontai Árpád projektasszisztenst, hogy adjon tájékoztatást a 

folyamatban lévő pályázatok aktuális állásáról. 

 

Szalontai Árpád projektasszisztens: röviden, szóban is összefoglalta a képviselők részére 

írásban megküldött anyagot. 

 

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

elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

68/2022. (IV. 27.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok állapotáról.  

 

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 az önkormányzat 

folyamatban lévő pályázatainak állapotáról 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 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 
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Zsótér Károly polgármester: ezután javaslatot tett az ülés napirendjére, azzal, hogy a 

meghívóban közölt napirendi pontok közül – technikai okok miatt – indítványozta levenni a 

„Belterületi útfelújításra kiírt közbeszerzési eljárás” című előterjesztést, míg a zárt ülésre 

javasolt további két, a képviselők előtt letett anyagként ott lévő előterjesztést felvenni. 

 

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

 

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

 

69/2022.  (IV. 27.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2022. április 27-i rendes ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

2. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról.   

3. Tájékoztató a Mindszent közigazgatási területén végzett 2021. évi vízirendészeti 

tevékenységről.  

4. Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatási tevékenységről.  

5. Tájékoztató a 2022. 04. 03-án megtartott Országgyűlési képviselő választás és 

népszavazás lebonyolításáról.  

6. Közművelődési rendelet módosítása.  

7. Településkép védelméről szóló rendelet módosítása.  

8. Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 2021-2022. évi munka- és 

szolgáltatási terve.  

9. Hirdetmény Agráripari csarnok bérbeadásáról.  

10. Jancsovics Attila piac üzemeltetőjének kérelme.  

11. Dream-Matic Kft. kérelme. 

Zárt ülés: 

12.    Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  

13.    Adomány alszámlán lévő összeg felosztása.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 
 

1./ BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL. 

 

 

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

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

 

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

 

70/2022.  (IV. 27.) 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 

 

 

 

2./ BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: az anyag két részből áll, felkérte az előterjesztőket annak 

szóbeli kiegészítésére. 

 

Csukáné Kőhalmi Eszter szoc. és gyámügyi ügyintéző: néhány jellemző statisztikai adatot 

emelt ki a jegyzői beszámolóból. Elmondta, hogy ezek alakulását – főként pl. a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény vagy a hátrányos helyzet megállapításáról rendelkező 

határozatok számát – nagyban befolyásolta a veszélyhelyzet, hiszen ezek hatálya a 

veszélyhelyzet végéig meghosszabbodott, így új megállapításokra a vizsgált időszakban 

kevesebbszer került sor.  

 

Zsótér Károly polgármester: ezután felkérte Török Andreát, a HTKT Kapcsolat Központ 

Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai vezetőjét is egy rövid szóbeli kiegészítésre. 

 

Török Andrea szakmai vezető: magát az anyagot nem kívánta kiegészíteni, ellenben röviden 

bemutatkozott a Képviselő-testületnek, hiszen először jár itt e minőségében, miután tavaly 

átvette a szakmai vezetést. 

 

Dr. Pálinkó Mihály Biz. elnök-h.: az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság 

elfogadásra javasolja mindkét beszámolót. 

 

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

Kapcsolat Központ beszámolóját bocsátotta szavazásra. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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71/2022.  (IV. 27.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a HTKT Kapcsolat Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és az 

Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság javaslata alapján elfogadja a HTKT 

Kapcsolat Központ Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 

Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló beszámolóit. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Bálint Gabriella HTKT Kapcsolat Központ főigazgatója, 6800 Hódmezővásárhely, 

Serháztér u. 6. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: másodikként a jegyző gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló beszámolót bocsátotta szavazásra. 

 

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

 

72/2022.  (IV. 27.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a jegyző gyermekvédelmi, gyámügyi feladatainak 2021. évi 

ellátásáról. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és az 

Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság javaslata alapján elfogadja, a 

jegyző gyermekvédelmi, gyámügyi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló 

beszámolót. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda 

 

 

 

3./ TÁJÉKOZTATÓ A MINDSZENT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VÉGZETT 

2021. ÉVI VÍZIRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGRŐL. 
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Zsótér Károly polgármester: felkérte Illés Gergely r. alezredest, a Tiszai Vízirendészeti 

Rendőrkapitányság vezetőjének helyettesét a szóbeli kiegészítésre. 

 

Illés Gergely kapitányságvezető-h.: szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tavalyi 

tevékenységüket (is) három fő alappillér, három fő irány mentén szervezték. Első az 

óvodákban, általános iskolákban tartott balesetmegelőzési oktatások, interaktív előadások, 

ahol a gyerekeknek bemutatják a vizek szépségeit, egyúttal azok veszélyeit. Céljuk, hogy a 

következő generációk már tudatosabban, ezeket a veszélyeket ismerve használják az 

élővizeket. Második fő cél az ittas vízijármű-vezetés visszaszorítása, ezzel együtt 

természetesen a balesetmegelőzés. A harmadik fő cél pedig a fokozott vízirendészeti jelenlét 

biztosítása, főleg a turisztikailag frekventált helyeken, a halászati őrökkel, természetvédelmi 

őrökkel és polgárőrökkel közösen. 

 

Zsótér Károly polgármester: a maga részéről megköszönte azt a segítő szándékú jelenlétet, 

ami mind az egyszerű hétköznapokon, mind a különböző rendezvények alkalmával a 

vízirendészet részéről megnyilvánul, főként a strandszezonban, de azon kívül is.  

 

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

bocsátotta. 

 

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

 

73/2022.  (IV. 27.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató Mindszent közigazgatási területén végzett 2021. évi vízirendészeti  

tevékenységről.    
 

H A T Á R O Z A T :  

 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

elfogadja Mindszent közigazgatási területén végzett 2021. évi vízirendészeti 

tevékenységről szóló tájékoztatót.     

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Busi László Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője 5000 Szolnok, 

Tiszaparti sétány 2-6.   

 

 

 

4./ BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Farkas Zoltán, városüzemeltetetési csoportvezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Farkas Zoltán csoportvezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 
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Zsótér Károly polgármester: az anyagban szó van arról, hogy 2021-ben nem tudták minden 

egyes programnál a létszámot teljes mértékben feltölteni. Ez 2022-re hogyan alakul? 

 

Farkas Zoltán csoportvezető: sajnos továbbra is létszámhiány van, most sem tudják 

feltölteni a keretet teljes mértékben.  

 

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

beszámolót. 

 

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

javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

74/2022.  (IV. 27.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatási tevékenységről 

 

H A TÁ R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő Testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a beszámolót elfogadja. 

 

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 

 

 

 

5./ TÁJÉKOZTATÓ A 2022. 04. 03-ÁN MEGTARTOTT ORSZÁGGYŰLÉSI 

KÉPVISELŐVÁLASZTÁS ÉS NÉPSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL. 

 

 

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

 

Németh István aljegyző: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét, kiemelve, hogy a 

választás és népszavazás Mindszenten is a jogszabályi keretek között, törvényesen zajlott le.  

 

Zsótér Károly polgármester: köszönetét fejezte ki minden közreműködőnek a választás 

sikeres lebonyolításáért.  

 

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

bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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75/2022.  (IV. 27.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2022. 04. 03-án megtartott országgyűlési képviselőválasztás és 

népszavazás lebonyolításáról. 

 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. 04. 03-án megtartott 

országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás helyi lebonyolításáról szóló 

tájékoztatót, és azt elfogadja. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

 

6./ KÖZMŰVELŐDÉSI 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 elfogadásra javasolja a rendelet-

tervezetet. 

 

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

szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta, 

ezzel megalkotta 8/2022. önkormányzati rendeletét a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló 

28/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

 

 

 

7./ TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: a február végi döntést követően egyeztetett az érintett 

ingatlantulajdonossal, valamint a szakvéleményt készítő kertészmérnökkel. A tulajdonostól 

megtudta, hogy a védettség megszüntetésére, valamint a fa veszélyességére tekintettel azt 

valószínűleg ősszel ki fogják vágni. A tulajdonos azonban nevelt egy csemetét, amit átadott, 
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és ezt a temetőben, a ravatalozó mögötti területen a Városüzemeltetés munkatársai elültették. 

Átadott ezen felül a tulajdonos egy csomó magot is, amiket Bozó László Jókai utcai kertjében 

elültettek, tehát jó esély van ennek a korábban védett mocsári ciprusnak úgymond az 

utódlására. Ha bárki igényli, a kikelt magoncokból annak idején tudnak majd adni.  

 

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

 

  

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

szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta, 

ezzel megalkotta 9/2022. önkormányzati rendeletét a településkép védelméről szóló 33/2017. 

(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 

 

8./ KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2021-2022. ÉVI 

MUNKA- ÉS SZOLGÁLTATÁSI TERVE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Kovács Ildikót, a Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatóját a szóbeli kiegészítésre. 

 

Kovács Ildikó intézményvezető: különösebb kiegészítést nem kívánt tenni, ugyanakkor 

meghívta a képviselőket a két legközelebbi rendezvényre, a hétvégi majálisra, valamint a 

május végi gyermeknapra. 

 

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

javasolja a munka- és szolgáltatási tervet. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

76/2022.  (IV. 27.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 2021-2022. évi munka- és 

szolgáltatási terve. 
 

H A T Á R O Z A T :  

 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Keller Lajos Művelődési 

Központ és Könyvtár 2021-2022. évi munka- és szolgáltatási tervét és az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján azt elfogadja.  

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

 

- Zsótér Károly polgármester 
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- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke  

- Kovács Ildikó intézményvezető  

 

 

9./ HIRDETMÉNY AGRÁRIPARI CSARNOK BÉRBE ADÁSÁRA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Lévai Balázs vagyongazdálkodási referenst a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Lévai Balázs referens: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

adást. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

77/2022.  (IV. 27.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Agráripari csarnok bérletére pályázat kiírása 

 

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 ír ki a 

Mindszent, külterület 0162/15. hrsz. csarnok bérletére az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal. 

 

Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírás közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

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 
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10./ JANCSOVICS ATTILA PIACÜZEMELTETŐ KÉRELME. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 

 

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

indítványozza meghozni a döntést. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

78/2022.  (IV. 27.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Jancsovics Attila piac üzemeltetőjének 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 Jancsovics Attila 

e. v. üzemeltetési szerződés módosítására vonatkozó kérelmét elutasítja.  

 

Ugyanakkor javasolja a kérelmezőnek, hogy egy szakember által összeállított, 

megalapozott költségvetést nyújtson be a polgármesterhez annak érdekében, hogy 

megvizsgálható legyen a felújítás költségei bérleti díjba történő beszámításának 

lehetősége.      

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetést a benyújtását követően terjessze a 

képviselő-testület elé. 

 

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 

- Jancsovics Attila e.v. (6630 Mindszent, Vörösmarty u. 3.)  
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11./ DREAM MATIC KFT. KÉRELME. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hasonlóan az előző témához, a 

határozati javaslat szerint indítványozza meghozni a döntést. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

79/2022.  (IV. 27.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Dream-Matic Kft. 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 Dream-Matic 

Kft. (6800, Hódmezővásárhely, Rákóczi u. 17., képviseli: Draskovits Artúr 

ügyvezető) komp üzemeltetéshez kapcsolódó felelősségbiztosítási díj megfizetéséhez 

történő önkormányzati hozzájárulás megadására vonatkozó kérelmét elutasítja.  

 

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. (6800 Hódmezővásárhely, Rákóczi u. 17.)  

 

 

Zsótér Károly polgármester: napirend után megadta a szót Korom Éva Andrea 

képviselőnek. 

 

Korom Éva Andrea képviselő: hozzá érkezett lakossági észrevételek miatt kért szót. Az 

egyik panasz arra vonatkozik, hogy a városközpontban, a központi buszmegállónál lévő zebra 

mellett közvetlenül – szinte állandóan – gépkocsik parkolnak, holott a KRESZ kimondja, 

hogy gyalogos átkelőhely 5 méteres körzetében ez tilos. Sokszor úgy parkolnak a gépkocsik, 

hogy magából az úttestből is elfoglalnak valamennyit, tehát majdnem teljesen gátolják a 

kilátást. Ennek a balesetveszélyes helyzetnek a megoldásában kért segítséget. 

A másik felvetés a túloldali buszmegálló mögötti, pontosabban a Köztársaság tér 9. sz. alatti 

társasház előtti virágágyás állapotával kapcsolatos. Jó lenne azt rendbe tenni, annál is inkább, 

mert ebben az állapotában néhányan a szemetet is odapakolják.  
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Végül a harmadik felvetése az ugyancsak a városközpontban lévő üveggyűjtő konténerrel 

kapcsolatos. Sajnos sokszor nem odaillő hulladékot is leraknak a konténer mellé, ami így nem 

városközpontba illő látványt nyújt, nem beszélve a szaghatásról. Kérdése, hogy ezzel 

kapcsolatban történt-e már előrelépés (pl. a gyakoribb ürítés terén)? 

 

Zsótér Károly polgármester: természetesen megvizsgáltatja mindhárom témát, és 

intézkedni, illetve válaszolni fog a képviselőnek. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az ülés nyílt részét lezárta. 

(A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Végh Ibolya 

jegyző 

 


