
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2022. március 30-án megtartott 7., rendes nyílt 

üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Keller Lajos Művelődési Központ (Mindszent, Szabadság tér 37.) 

 

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

Andrea, 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 6 fővel határozatképes. Elmondta, hogy Mihály Ferenc, Rácz 

Árpád és Jancsovics Attila képviselők előre jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt venni. 

 

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

pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató következne most, azonban ezt a Pénzügyi Bizottság 

ülésén, ahol valamennyi képviselő jelen volt, már meghallgatták, megtárgyalták. Indítványozta 

ezért, hogy térjenek rá a többi napirendi pont megvitatására.  

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére azzal, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok mellett 

további három téma, konkrétan a „Lakásrendelet módosítása”, az „Előadó-művészeti 

szervezetek többlettámogatása” és a „TOP-PLUSZ 1.2.1-21-CS1- 2022-0016 Mindszent-

Szegvár településeket összekötő kerékpárút kialakítása” tárgyú előterjesztések tárgyalását is 

indítványozta. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: napirend utáni felszólalásra kért lehetőséget. 

 

Zsótér Károly polgármester: a napirendi pontok megtárgyalása után természetesen meg fogja 

adni a szót a képviselőnek.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: jelezte, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottakra tekintettel 

a meghívó szerinti 11-es napirendi pontot le kellene venni napirendről. 

 

Zsótér Károly polgármester: igen, valóban így van. Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, ezért 

a napirendi javaslatot az elhangzottak szerint szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

48/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2022. március 30-i rendes ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

2. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.  
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3. Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről.  

4. Tájékoztató a Mindszenti polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről.  

5. Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása. 

6. Szociális étkeztetés térítési díjainak megállapítása.  

7. Károly Óvoda SZMSZ módosítása.  

8. Orvosi ügyelet díjának emelése.  

9. Alkony Népdalkör támogatási kérelme.  

10. Hozzájárulás településnév és székhely használathoz. 

11. Lakásrendelet módosítása.  

12. Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása.  

13. TOP-PLUSZ 1.2.1-21-CS1- 2022-0016 Mindszent-Szegvár településeket 

összekötő kerékpárút kialakítása.   

ZÁRT ÜLÉS: 

14. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 

15. Mindszenti Hírek szerkesztőbizottságában történő változás. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 
- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 
 
 
 

1./ BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy az anyagot szóban nem kívánja kiegészíteni, ha 

kérdés van, arra szívesen válaszol.  

 

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

 

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

 

49/2022.  (III. 30.) 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 
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2./ BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szabó Zsolt r. alezredest, hódmezővásárhelyi 

rendőrkapitányt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Szabó Zsolt rendőrkapitány: elmondta, hogy tavalyi tevékenységüket nagyban befolyásolta 

a pandémia és a migrációs helyzet, de alapfeladataiknak igyekeztek eleget tenni. Továbbra is a 

kiemelt bűnügyek számának csökkentése, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság növelése a 

rendőrség fő célkitűzése.  

Ismertette a főbb statisztikai mutatókat, a súlyosabb bűncselekményektől kezdve a 

szabálysértésekig. A statisztikából látszik, hogy nem minden területen lehetett elérni a 

bűncselekmények számának csökkenését, ezért a felderítési hatékonyságot kellett növelni, ami 

úgy gondolja, sikerült is. Reményét fejezte ki, hogy a most már Mindszenten is egyre több 

helyre kihelyezett térfigyelő kamerák segítségével a közterületi bűncselekmények száma még 

inkább visszaszorítható lesz. Kitért a tavalyi évben nagy felháborodást keltő, a strandon 

csoportosan elkövetett bűncselekmény-sorozatra is, és elmondta, hogy ebben az ügyben négy 

személlyel szemben hamarosan befejezik a nyomozást, és az ügyet vádemelési javaslattal 

átadják az ügyészségnek. Úgy látja, ebben az ügyben a távoltartási végzés elérte célját, erre 

tekintettel ennek hatályát javasolni fogják az idei szezon végéig meghosszabbítani. 

Szólt a közlekedési bűncselekményekről, illetve a balesetek számának alakulásáról is, azzal, 

hogy szerencsére az utóbbiak esetében nagy romlás nem volt tapasztalható. Az előbbiek között 

pedig a legjelentősebb az ittas vezetés, ezt igyekeznek minden eszközzel üldözni. Ezt szolgálja 

többek között az a civil járőrautó is, ami most a Kapitányság illetékességi területén van, és úgy 

látják, érezhető hatására a közlekedési morál javulása.  

Végül elmondta, hagyományosan jó a rendőrség és az Önkormányzat, valamint a helyi 

Polgárőrség kapcsolata, reméli, ez a jövőben is így marad. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: megköszönte a részletes beszámolót, és a rendőrség egész 

éves munkáját. Úgy gondolja, a jogkövető állampolgárokat nem zavarja, sőt örülnek neki, ha a 

rendőrség – néhány esetben a honvédséggel együtt – minél többször és minél nagyobb 

létszámban jelen van a településen. Mindemellett megérti a nehézségeket is, hiszen mindenki 

tudja, de el is hangzott, hogy a rendőrségnek a járványkezelésben és a migrációs helyzetben is 

helyt kellett állnia.  

Végül egy kérdése lenne. Többször tapasztalta már, hogy közlekedési táblákat döntöttek ki, 

vagy szándékosan, vagy véletlenül, és így veszélybe került a közlekedésbiztonság. Az 

„egyszerű” állampolgár mit tehet, ha ilyet tapasztal? Kinek szóljon, a rendőrségnek, az 

önkormányzatnak? 

 

Szabó Zsolt rendőrkapitány: alapvetően a közút kezelője jogosult és köteles ezeket 

helyreállítani, de, ha hozzájuk érkezik bejelentés, akkor továbbítják, ha országos közútról van 

szó, akkor az állami közútkezelőnek, ha önkormányzati útról van szó, akkor az 

önkormányzatnak. Természetesen ezekben az esetekben azt is megvizsgálják, hogy felmerül-e 

bűncselekmény, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető cselekmény gyanúja.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: és hogy ha konkrétan látja a bejelentő, hogy ki volt az 

elkövető? 

 

Szabó Zsolt rendőrkapitány: ebben az esetben feljelentés tehető, a rendőrség megindítja a 

büntető- vagy szabálysértési eljárást.  
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Zsótér Gábor alpolgármester: megköszönte a strandi bűncselekmény felderítésében, 

elhárításában végzett rendőri munkát, és reményét fejezte ki, hogy az idei szezonban a 

rendőrség és az önkormányzat együttműködésével megelőzhetők lesznek az ilyen esetek.  

 

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

elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

50/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.   
 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

elfogadja a település közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót.    

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Szabó Zsolt r. alezredes Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője 6800, 

Hódmezővásárhely, Lázár u. 6-8.  

 

 

 

 

3./ BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉS TŰZVÉDELMI HELYZETÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Kovács Ferenc tű. őrnagyot, a Hódmezővásárhelyi 

Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát a szóbeli kiegészítésre. 

 

Kovács Ferenc tűzoltóparancsnok: szóbeli kiegészítésében a legfontosabb statisztikai 

adatokat ismertette. Kiemelte, hogy nagyon jó a kapcsolatuk az önkormányzattal, és a helyi 

önkéntes tűzoltó egyesülettel, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy feladataikat megfelelő 

színvonalon tudják ellátni.  

 

Zsótér Károly polgármester: ezután megadta a szót Krám István tű. alezredesnek, a Szentesi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének.  

 

Krám István kirendeltségvezető: röviden tájékoztatást adott a Kirendeltség hatósági 

tevékenységéről, ismertetve a legfontosabb statisztikai adatokat. Ismét kiemelten hangsúlyozta 

a szénmonoxid-mérők hasznosságát és fontosságát. Kérte, hogy aki olyan nyílt égésterű tüzelő- 

vagy fűtőberendezést üzemeltet, ami indokolja ennek beszerzését, az tegye meg. 

Ő is kiemelte a helyi önkéntes tűzoltók munkájának fontosságát, és reményét fejezte ki, hogy 

idén is tudnak majd sikeresen pályázni a munkájukat segítő eszközökre, vagy akár egy 

gépjárműre is. 
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Zsótér Károly polgármester: a napi kapcsolat és a jó együttműködés – ideértve az előző 

napirendi pont keretében beszámolt rendőrséget is - garancia arra, hogy egy minél 

biztonságosabb településen élhessenek a mindszenti emberek. Reméli, ez az együttműködés 

valamennyi partnerrel, hatósággal a jövőben is ilyen jó és eredményes lesz.  

 

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

 

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

 

51/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről.   
 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

elfogadja a település tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót.    

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Krám István tű. alezredes Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 6600 Szentes, Kossuth u. 47.  

- Kovács Ferenc tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok Hódmezővásárhelyi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 1.  

 

 

 

 

5./ TÁJÉKOZTATÓ A MINDSZENTI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2021. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Bereczki Lajost, az Egyesület elnökét a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Bereczki Lajos elnök: szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, ha kérdés van, arra szívesen 

válaszol.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: az anyagban szerepel, hogy a polgárőrök az egyéb 

tevékenységük mellett a külterületen elhagyott, illegális hulladéklerakásokat is ellenőrzik. 

Kérdése, hogy vezetett-e ez eredményre, sikerült-e elkövetőt beazonosítani, netán tetten érni? 

 

Bereczki Lajos elnök: ezekben az esetekben sajnos nem volt a hulladék között olyan, ami 

nyomra vezetett volna, úgyhogy a polgárőrök szedték össze a kupacokat, és rakták konténerbe. 

Az emberek nagyon felelőtlenek, pl. a Hódmezővásárhely felé vezető közút mentén nem régen 

szedték össze a szemetet, de már megint tele van zsákokkal.  

 

Korom Éva Andrea képviselő: a korábbi évek beszámolóiban elhangzott, hogy az Egyesület 

létszámgondokkal küzd. Van-e előrelépés esetleg ezen a téren azóta? 
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Bereczki Lajos elnök: sajnos nem igazán. Próbálnak idősebbeket, fiatalabbakat is toborozni 

(pl. eljárnak az általános iskolába, osztályfőnöki órán ismertetni a tevékenységüket, vagy az 50 

órás önkéntes munkát végzők közül beszervezni fiatalokat), de nem sok sikerrel. 

 

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: 

 

52/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a Mindszenti Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről.    
 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és 

elfogadja a Mindszenti Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatót.     

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Bereczki Lajos Mindszenti Polgárőr Egyesület elnöke Mindszent, Kodály Z. u. 31.   

 

 

 

 

5./ GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Csatordai-Kispál Éva integrált szolgáltatási 

irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Csatordai-Kispál Éva irodavezető: elmondta, hogy két Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, 

így további kiegészítést már nem kíván tenni. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben javasoltak 

szerint indítványozza elfogadni az anyagot. 

 

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

határozati javaslat elfogadását indítványozza. 

 

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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53/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Gyermekétkeztetési térítési díjainak felülvizsgálata 

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 veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 

szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény alapján a gyermekek védelméről szóló 

16/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet melléklete szerinti intézményi térítési díjait 

nem módosítja. 

 

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 

 

 

 

 

6./ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: e témában is felkérte Csatordai-Kispál Éva integrált 

szolgáltatási irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Csatordai-Kispál Éva irodavezető: elmondta, hogy az előző anyaghoz hasonlóan ezt az 

előterjesztést is két Bizottság tárgyalta, így további kiegészítést már nem kíván tenni. 

 

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

témához hasonlóan itt is a határozati javaslat elfogadását indítványozza. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Szociális Bizottsággal 

megegyezően indítványozza elfogadni 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: 
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54/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Szociális étkeztetés térítési díj felülvizsgálata. 

 

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 veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 

szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény alapján a szociális ellátások helyi 

szabályairól 17/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelet melléklete szerinti szociális 

étkeztetés intézményi térítési díját nem módosítja.  

 

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 

 

 

7./ KÁROLY ÓVODA SZMSZ MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság mind a Károly Óvoda SZMSZ-

ének módosítását, mind az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t jóváhagyásra javasolja. 

 

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

jóváhagyását bocsátotta szavazásra. 

 

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

 

55/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Károly Óvoda SzMSz módosítása 

  

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Károly Óvoda SzMSz 

módosítása” tárgyú előterjesztést, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata 

alapján úgy határoz, hogy az 
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„Ellátandó feladatok 

kormányzati funkció szerinti felsorolása:  
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai” 

  

kiegészítéssel módosított szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyja. 

 

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 

- Károly Óvoda intézményvezetője 

 

 

Zsótér Károly polgármester: másodikként az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ 

jóváhagyását bocsátotta szavazásra. 

 

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

 

56/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Károly Óvoda egységes szerkezetbe foglalt SzMSz-ének jóváhagyása. 

 

 

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 jóváhagyja a 

Károly Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

előterjesztés mellékletében szereplő formában.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 
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- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Károly Óvoda intézményvezetője 

 

 

 

8./ ORVOSI ÜGYELET DÍJÁNAK EMELÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Újházi-Pál Margit jogi referenst a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Újházi-Pál Margit jogi referens: erre az anyagra is igaz, hogy már két Bizottság is 

megtárgyalta, ezért további kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Zsótér Károly polgármester: valóban így igaz, ezért kérte a Bizottságok véleményének, 

javaslatának ismertetését. 

 

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

határozati javaslat „B” változatának elfogadását indítványozza. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ehhez hasonlóan szintén a „B” 

verzió elfogadását javasolja. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

57/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A központi háziorvosi ügyeleti ellátás megbízási díjának emelése. 

   

H A T Á R O Z A T :  

 

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

Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

javaslata alapján úgy határoz, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. által a 

mindszenti telephelyen nyújtott háziorvosi ügyeleti ellátáshoz a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozáson felül az eddigi 

2.534.628,- Ft/hónap helyett 2.891.848,- Ft/hónap összegű kiegészítő hozzájárulás 

Mindszent Város Önkormányzata általi megfizetését nem támogatja. 

 

Felkéri továbbá a polgármestert, hogy keresse meg és folytasson egyeztetést az 

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselőjével, valamint a 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnökével a 

hivatkozott megbízási szerződés módosításának jogalapjával, illetve jogszerűségével, 

valamint a megbízási szerződés további teljesítésével kapcsolatosan. 
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Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Integrált Szolgáltató Iroda 

- Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnöke  

- Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István út 6.) 

 

 

 

 

9./ ALKONY NÉPDALKÖR TÁMOGATÁSI KÉRELME. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

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

megállapítását, de a kért összeg helyett csak 50 ezer forint értékben. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

58/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Alkony Népdalkör támogatási 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 az Alkony 

Népdalkör fennállásának 25. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő dalkörös 

találkozó megvalósításához 50.000,-Ft támogatást nyújt Mindszent Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetése működési tartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 
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- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Alkony Népdalkör vezetője 

 

 

 

10./ HOZZÁJÁRULÁS TELEPÜLÉSNÉV ÉS SZÉKHELY HASZNÁLATÁHOZ. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

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

mind a településnév, mind a székhely használatához. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

59/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Hozzájárulás az Egészséges, Sportos, Zöld Mindszentért Egyesület városnév és 

székhely használatához. 

 

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, hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy az Egyesület nevében a Mindszent városnév szerepeljen.  

 

Hozzájárulását adja továbbá ahhoz is, hogy az Egyesület a Mindszent Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő 6630 Mindszent, Szabadság tér 31. sz. alatti 

ingatlant székhelyként használja. 

 

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 

- Egészséges, Sportos, Zöld Mindszentért Egyesület elnöke 
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11./ LAKÁSRENDELET MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés szerint javasolja a 

rendelet módosítását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta, ezzel 

megalkotta 7/2022. önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletének, valamint 

elidegenítésének szabályairól szóló 31/2016. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

 

 

 

 

12./ ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEK TÖBBLETTÁMOGATÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a legjobb ajánlatot tevő 

Építészmester Kft-t javasolja nyertes ajánlattevőnek nyilvánítani. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

60/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása  

 

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 

előterjesztésben szereplő árajánlatok közül az Építészmester Zrt. ajánlata bizonyult a 

legkedvezőbbnek, bruttó 4.148.145 Forinttal.  

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 
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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 

- Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 

 

 

 

13./ TOP-PLUSZ 1.2.1-21-CS1-2022-0016 MINDSZENT – SZEGVÁR 

TELEPÜLÉSEKET ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: röviden összefoglalta a megvalósítandó projekt lényegét, és a 

határozati javaslat szerint kérte a testület hozzájárulását a konzorciumi megállapodás 

aláírásához.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: mikor lesz megismerhető ennek a kerékpárútnak a tervezett 

nyomvonala, illetve az egyéb paraméterei (szélesség, stb.)? 

 

Zsótér Károly polgármester: amint a tervek első verziója elkészül, azonnal a testület elé fogja 

hozni. 

 

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

 

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

 

61/2022.  (III. 30.) Kt. sz. 

 

Tárgy:  TOP_Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00016 azonosítószámú „Mindszent és Szegvár 

településeket összekötő kerékpárút kialakítása” 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A TOP_Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00016 azonosítószámú „Mindszent és Szegvár 

településeket összekötő kerékpárút kialakítása” című projekt vonatkozásában 

Mindszent és Szegvár településeket összekötő, valamint Mindszent központját a komp 

kikötővel összekötő kerékpárút építésének, továbbá a Szegvár belterületén meglévő 

kerékpárút felújításának, támogatási összegből történő megvalósítását konzorciumi 

együttműködés keretében kívánja megvalósítani.  

A konzorciumi együttműködésben résztvevők: 

konzorciumvezető:   Mindszent Város Önkormányzata 

konzorciumi tagok:  Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 

                                Szegvár Nagyközség Önkormányzata 

                                Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft 
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                                Magyar Közút Nonprofit Zrt 

Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti konzorciumi 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat sikeres lebonyolítása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

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: napirend után megadta a szót Pálinkó György Vince 

képviselőnek. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: február 17-én írt egy levelet a Polgármester Úrnak és a 

Jegyző Asszonynak, azonban – bár úgy gondolja, semmi rosszindulat nincs a dolog mögött – 

erre választ a mai napig nem kapott. A levelében felvetett problémák egy része azóta, többek 

között Tóth Csaba képviselő és Zsótér Gábor alpolgármester közreműködésével megoldódott 

(pl. a szemétgyűjtés), de van olyan, amire még választ várna. 

Ilyen pl. hogy a belterületi kerékpárút Csokonai utcai szakaszán az erre az utcára becsatlakozó 

utcák útburkolata kvázi megszakítja a kerékpárutat, és ezek a pár négyzetméteres szakaszok 

már néhol nagyon nehezen járhatók. Levelében arra tett javaslatot, hogy a kerékpárutas pályázat 

támogató szervezetét meg kellene keresni, hogy adjon engedélyt arra, hogy ezeket a 

szakaszokat ki lehessen javítani.  

A másik, amit kérni szeretne, hogy jó lenne, ha a Városüzemeltetés munkatársai a Szegvár felé 

vezető közút mentén össze tudnák szedni az illegálisan lerakott szemetet. Nagyon elcsúfítja a 

környezetet, és másra nem nagyon lehet számítani, hogy összeszedi. (Az előzőekben említett 

szemétgyűjtés a Mártély felé vezető közút mellett történt meg.) Nagyon örült e mellett az ülés 

előtt a Jegyző Asszony által informálisan vázolt elképzelésnek, ami az illegális 

hulladéklerakások visszaszorítását hivatott szolgálni, nagyon „szurkol”, hogy sikerüljön azt 

megvalósítani. 

 

Zsótér Károly polgármester: a jelen ülésen említett, elnyert kerékpárutas pályázatokból 

minden valószínűséggel a Csokonai utcára rácsatlakozó valamennyi utcánál meg fogják oldani 

a kért javításokat, míg a Köztársaság térnél (az Ady E. utcával szemben) saját forrásból 

valósulhat ez meg. Valóban nem ment írásos válasz, amiért elnézést kért, de a lényeg, hogy 

folyamatosan dolgoznak a megoldáson.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: csatlakozva a polgármesterhez, Ő is elnézést kért azért, mert nem 

ment írásos válasz, de ahogyan a Polgármester Úr is mondta, a megoldáson folyamatosan 

dolgoznak, és reméli, hamarosan arról adhat tájékoztatást, hogy minden rendben van. 
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Zsótér Károly polgármester: 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 

 

 

 

 


