
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2022. június 29-én megtartott 13., 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, Rácz Árpád és Tóth Csaba 

képviselők, Németh István aljegyző. 

  

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

ülést, és megállapította, hogy az (7 fővel) határozatképes. Elmondta, hogy Jancsovics Attila 

képviselő előre jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni, míg Mihály Ferenc képviselő 

várhatóan a későbbiekben kapcsolódik be a munkába. 

 

Napirend előtt megadta a szót Szalontai Árpád projektasszisztensnek, és kérte, hogy a 

folyamatban lévő pályázatok aktuális állásáról adjon tájékoztatást. 

 

Szalontai Árpád projektasszisztens: röviden összefoglalta a képviselőknek írásban is 

megküldött anyag lényegét. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: elképesztő mennyiségű pénz forog ezekben a pályázatokban, 

továbbá félelmetesen bonyolult a bürokráciájuk is, ezért minden elismerése a 

projektasszisztenseké. Kérte ugyanakkor, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy 

a ködszínház, ami első alkalommal nem valami fényesen mutatkozott be, a jövőben jól 

működjön. 

 

Szalontai Árpád projektasszisztens: így lesz, ezen fognak dolgozni. 

 

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

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

116/2022.  (VI. 29.) 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. 
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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  

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

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

ülésen a meghívóhoz képest indítványozta még egy napirendi pont, konkrétan a „HTKT felé 

fennálló tartozások rendezése” tárgyú előterjesztés tárgyalását is, melynek anyaga írásban a 

képviselők előtt van.  

 

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

 

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

 

117/2022.  (VI. 29.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2022. június 29-i rendes ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

2. Tájékoztató az Iskolabarát Alapítvány tevékenységéről.  

3. Tájékoztató az „Együtt a Mindszenti Dózsa-telepi Általános Iskolások Jobb 

Jövőjéért” Alapítvány tevékenységéről.  

4. Beszámoló a tanyagondnok 2021. évi tevékenységéről.  

5. Fejlesztési hitel céljainak II. módosítása.  

6. Gyermekétkeztetés térítési díjainak módosítása.  

7. Szociális étkeztetés térítési díjainak módosítása.  

8. Szélessávú internet hálózat hasznosítása.  

9. Gyógyászati segédeszközök tárolására helyiség biztosítása.  

10. Képviselő-testület 2022. II. félévi munkaterve.  

11. HTKT felé fennálló tartozások rendezése.  

Zárt ülés: 

12. Adományszámla megszüntetése.  

13. Döntés a 2022. évi Mindszent Sportjáért kitüntetés odaítéléséről.  

14. Döntés a 2022. évi Mindszent Város Ifjúsági Díja kitüntetés odaítéléséről.  

15. Döntés a 2022. évi Mindszent Közéletéért emlékérem odaítéléséről.  
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16. Döntés a 2022. évi Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára cím odaítéléséről.  

17. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

 

1./ BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTTI 

TEVÉKENYSÉGRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy az anyagban minden, általa szükségesnek tartott 

információt leírt, azt kiegészíteni nem kívánja. 

 

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

 

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

 

118/2022.  (VI. 29.) 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./ TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLABARÁT ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Soósné Balázs Katalin kuratóriumi elnököt a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Soósné Balázs Katalin kuratóriumi elnök: röviden összefoglalta a tájékoztatóban leírtakat, 

illetve elmondta, hogy jelenleg az abban is említett „kiülők” kivitelezése van folyamatban, 

amihez – ha megvannak még és lehetséges – az egyik pályázat során a városközpontban 

lecserélt padokat szeretnék elkérni, megkapni. Ugyancsak jól jönne egy kis segítség az 

Önkormányzattól az iskolaudvaron lévő, kültéri kondipályához is, némi homok formájában a 

kondigépek alá, ütéscsillapítónak (mert a gyerek az gyerek, és gyakran leesik) vagy esetleg a 
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városi kültéri kondipályánál lecserélt ütésálló lapokból néhány. E feladatokon túlmenően 

folyamatban van még egy fedett kerékpártároló építése a fiúiskola udvarán, illetve a szintén az 

udvaron lévő kézilabdapálya kapuinak, a rajtuk lévő hálóknak a cseréje.  

Végül kitért a Sportcsarnok állapotára, bérleti díjaira. Elmondta, hogy a bérleti díj számukra 

megfizethetetlen, nem is tudták a jótékonysági bált akkora létszámmal megrendezni, mint 

szerették volna. Kérte, hogy a jövőben kedvezményes áron kaphassák meg a csarnokot, 

melynek állaga is sok kívánnivalót hagy maga után (néhány helyen beázik, a szertár ajtaja nem 

zárható, a tusolók és a wc-k is elég leromlott állapotban vannak, stb). 

 

Pálinkó György Vince képviselő: megköszönte a tájékoztatót, melyből nagyon sok 

információt kaptak a képviselők. Látszik, hogy aktívan és hatékonyan működik az Alapítvány, 

elismerését fejezte ki az elvégzett munkáért.  

 

Soósné Balázs Katalin kuratóriumi elnök: megköszönte az elismerő szavakat. 

 

Zsótér Károly polgármester: csatlakozott az elismerő szavakhoz, illetve elmondta, hogy a 

sportcsarnok sajnos még az elhangzottaknál is gyalázatosabb állapotban van, de egyelőre nincs 

pénz a felújítására. A következő programozási időszakban viszont elképzelhető, hogy egy TOP 

pályázat keretében új sportcsarnok épülhet a városban. 

 

Soósné Balázs Katalin kuratóriumi elnök: a gyerekek mindenesetre megérdemelnék, hiszen 

a jelenlegi körülmények között is igen szép eredményeket érnek el megyei és országos 

versenyeken.  

 

Rácz Árpád képviselő: az Alapítvány munkája szerinte is elismerést érdemel, sok olyan 

segítséget megadnak az iskolának, amit az Önkormányzat a jelenlegi pénzügyi helyzetében nem 

tudna. Amely dolgokban most segítséget kérnek (pl. ütéscsillapítás a kondipályánál, stb) 

szerinte viszonylag kis költséggel megoldhatók. 

 

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

javasolja a tájékoztatót. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

119/2022.  (VI. 29.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató az Iskolabarát Alapítvány tevékenységéről.        

 

H A T Á R O Z A T :  

 

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

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján elfogadja az Iskolabarát 

Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót.  

    

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 
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- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Soósné Balázs Katalin Iskolabarát Alapítvány Kuratórium elnöke    

 

 

 

3./ TÁJÉKOZTATÓ AZ „EGYÜTT A MINDSZENTI DÓZSA-TELEPI ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁSOK JOBB JÖVŐJÉÉRT” ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Nagy Margit kuratóriumi elnököt a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Nagy Margit kuratóriumi elnök: kiegészítésében elmondta, nekik is nagy gondot jelentett, 

hogy a covid járvány miatt nem tudták megtartani jótékonysági rendezvényeiket, így bevételeik 

minimálisra csökkentek. Ezért kért mindenkit, hogy aki tudja, segítse (lehetőleg anyagilag) 

annak a játszótérnek a kialakítását, melyet most terveznek megvalósítani. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: a tájékoztatóból – a másik Alapítvány tájékoztatójával 

összehasonlítva – a konkrétumokat hiányolta, ezt már a bizottsági ülésen is elmondta. Tisztában 

van vele, hogy a dózsa-telepi Alapítvány is rengeteget dolgozik a gyerekekért, de ezeket a 

konkrétumokat le is kell írni, hogy beszélni lehessen róluk, és segíthessen, aki tud. Ettől 

függetlenül természetesen köszönet illeti az elvégzett munkát ezen Alapítvány esetében is. 

 

Zsótér Károly polgármester: ha már elhangzott az utalás, akkor kérte a bizottsági vélemény, 

javaslat ismertetését. 

 

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

javasolja a tájékoztatót. 

 

Nagy Margit kuratóriumi elnök: még egy gondolat erejéig szót kért, és röviden ismertette, 

hogy az elmúlt négy évben – mióta legutóbb tájékoztatást adtak működésükről – évente 

mekkora összeget fordítottak az Alapítvány céljainak elérésére. 

 

Zsótér Károly polgármester: maga is úgy gondolja, hogy mindenképpen köszönet illeti a 

dózsa-telepi iskola Alapítványát is, ez nem lehet kérdés. 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, ezért a Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

120/2022.  (VI. 29.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató az „Együtt a Mindszenti Dózsa-telepi Általános Iskolások Jobb 

Jövőjéért Alapítvány” tevékenységéről.        

 

H A T Á R O Z A T :  

 

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

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján elfogadja az „Együtt a 
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Mindszenti Dózsa-telepi Általános Iskolások Jobb Jövőjéért Alapítvány” 

tevékenységéről szóló tájékoztatót.     

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

              - Nagy Margit „Együtt a Mindszenti Dózsa-telepi Általános Iskolások Jobb Jövőjéért” 

Alapítvány Kuratórium elnöke 

 

 

 

4./ BESZÁMOLÓ A TANYAGONDNOK 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Janó Kata tanyagondnokot a szóbeli kiegészítésre. 

 

Janó Kata tanyagondnok: szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, ha bármilyen kérdés van, 

arra természetesen szívesen válaszol. 

 

Zsótér Károly polgármester: úgy gondolja, Janó Kata tanyagondnok a beszámolóhoz 

választott idézethez híven, lelkiismeretesen, a tanyai emberek megelégedésére végzi munkáját. 

 

Tóth Csaba képviselő: a maga részéről szintén megköszönte a tanyagondnok munkáját. 

 

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

elfogadásra javasolja a beszámolót, e mellett bizottsági szinten is köszönik a tanyagondnok 

munkáját. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

121/2022.  (VI. 29.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a tanyagondnok 2021. évi tevékenységéről 

 

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 

tanyagondnok 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Integrált Szolgáltató Iroda 

- Janó Kata tanyagondnok 
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5./ FEJLESZTÉSI HITEL CÉLJAINAK II. MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Szűcsné Tóth Szilvia irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

hitel céljainak második számú módosítását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

122/2022.  (VI. 29.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Fejlesztési hitel céljainak II. módosítása 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára úgy határoz, hogy  

 

1. a 91/2021. (XII. 3.) Kt. számú határozatot akként módosítja, hogy a hitel összege 

10 000 000 Ft,  

 

és ezzel egyidejűleg  

 

2. a 88/2021. (XII. 3.) Kt. számú határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

3. a 90/2021. (XII. 3.) Kt. számú határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    jegyző, polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Takarékbank Zrt. 
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6./ GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAINAK MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Csatordai-Kispál Éva integrált szolgáltatási 

irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Csatordai-Kispál Éva irodavezető: miután már két Bizottság is tárgyalta az anyagot, így 

további szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, ha kérdés van, arra természetesen válaszol. 

 

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

javasolja a rendelet-módosítás elfogadását. 

 

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

elfogadását. 

 

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

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

megalkotta 14/2022. önkormányzati rendeletét a gyermekek védelméről szóló 16/2021. (XII. 

16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

 

 

 

 

7./ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAINAK MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

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

irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Csatordai-Kispál Éva irodavezető: ezt az anyagot szintén tárgyalta a két Bizottság, így 

további szóbeli kiegészítést itt sem kívánt tenni, ha kérdés van, arra természetesen válaszol. 

 

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

javasolja a rendelet-módosítást a köztes megoldásnak nevezhető „C” változat elfogadásával. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is a „C” változat elfogadását 

javasolja. 

 

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

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

megalkotta 15/2022. önkormányzati rendeletét a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 
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8./ SZÉLESSÁVÚ INTERNET HÁLÓZAT HASZNOSÍTÁSA. 

 

 

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 javasolja a határozati javaslat 

elfogadását, melynek mellékletét képezi a pályázati kiírás. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

123/2022.  (VI. 29.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Szélessávú internet hálózat hasznosítása 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára az alábbiak szerint határoz: 

 

1. Hozzájárul a kistérségi szélessávú internet hálózat (optikai hálózat) 

vagyonkataszterben és vagyonrendeletben történő helyes besorolásához. Felkéri a 

Mindszenti Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáját, hogy 1 db 24+4 portos 

switch layer 3,2 opt és 1 db 1000 VA szünetmentes tápegység korlátozottan 

forgalomképes vagyontárgy üzleti vagyonná történő átminősítéséről gondoskodjon. 

2. Hozzájárul a tárgyi ingatlan értékesítéséhez és/vagy hosszú távú bérbeadásához 

az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás szerint.  

3. Elfogadja, hogy az értékesítés és/vagy hosszú távú bérleti hasznosítás kapcsán a 

gesztor önkormányzat szerepét Szentes Város Önkormányzata lássa el. 

4. Egyetért azzal, hogy a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája 

az értékesítéshez és/vagy bérleti hasznosításhoz szükséges értékbecslés 

elkészítéséről gondoskodjon. A dokumentum elkészítésének részarányos 

költségviselésére kötelezettséget vállal. 

5. Egyetért azzal, hogy a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája 

a határozat mellékletét képező pályázati kiírás alapján az ingatlan hasznosítására 

vonatkozó pályáztatást lefolytassa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, 

hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 15/2013. (VII. 17.) 

önkormányzati rendelet szerint. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős:    polgármester, jegyző 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Szentes Város Önkormányzata 

 

 

 

9./ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK TÁROLÁSÁRA HELYISÉG BIZTOSÍTÁSA. 

 

 

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 indítványozza a Vörösmarty u. 3. 

térítésmentes bérbe adását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

124/2022.  (VI. 29.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Gyógyászati segédeszközök tárolására helyiség biztosítása 

 

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 Mindszenti 

Idősekért” Közalapítvány (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.) részére, gyógyászati 

segédeszközök tárolására, 2022. július 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra, 

térítésmentesen használatba adja, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 

2948/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 6630 Mindszent, Vörösmarty u. 3. szám alatti ingatlant, 

azzal a feltétellel, hogy az ingatlant érintő közműszolgáltatások díjait, fogyasztás 

alapján, a Közalapítvány fizeti. 

Felhatalmazza a polgármestert a Közalapítvánnyal kötendő megállapodás aláírására. 

 

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 Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- „A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány, Szécsényi Józsefné kuratóriumi elnök 

 

 

 

 

10./ KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. II. FÉLÉVI MUNKATERVE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte az aljegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Németh István aljegyző: miután az anyagot mindhárom Bizottság tárgyalta, szóbeli 

kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

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

elfogadásra javasolja a második féléves munkatervet. 

 

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

kiegészítéssel javasolja a munkatervet elfogadni, hogy a rendezvények közé emeljék be a 

Nándorfehérvári Diadal Emléknapját. 

 

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

kiegészítésével egyetértve javasolja elfogadni a munkatervet. 

 

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

együtt a munkatervet szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

125/2022.  (VI. 29.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2022. II. félévi munkatervének elfogadása. 
 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 

2022. II. félévre vonatkozó munkatervének tervezetét, és azt az alábbi kiegészítéssel 

fogadja el: 

 

- a rendezvények között szerepeltetni kell a Nándorfehérvári Diadal Emléknapjáról 

történő megemlékezést (július 22.)  

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a rendes testületi ülések előkészítéséről 

és összehívásáról a munkaterv szerint gondoskodjon. 
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Határidő: szöveg szerint 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 
- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

 

 

11./ HTKT FELÉ FENNÁLLÓ TARTOZÁSOK RENDEZÉSE. 

 

 

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 képviselő: tegnap jelen volt a HTKT Társulási Tanácsának ülésén, ahol az 

említettek elhangzottak. Úgy gondolja, a város kész tények elé van állítva, még azt is 

gesztusértékűnek kell tekinteni, hogy a tartozások közül van olyan, amit jövőre kell megfizetni. 

Ennek ellenére azt mondja, hogy ha ezt így elfogadják, akkor működhet a dolog, meg kell 

próbálni a tartozásokat rendezni.  

 

Zsótér Károly polgármester: természetesen a tartozásokat ki kell egyenlíteni, ezt eddig is 

megtette a város, igaz, anyagi helyzetéből adódóan késésekkel. Az igazi probléma inkább majd 

a feladatok újra szervezése lesz, ha megszűnik a Társulás.  

 

Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezető: amennyiben a helyi önkormányzatok 

rendkívüli támogatására benyújtott igényben kért összegtől lényegesen kevesebb támogatást 

kap a város, akkor nem lát esélyt ezen tartozások határidőben történő rendezésére.  

 

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

megfizetésének ütemezéséről szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

126/2022.  (VI. 29.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Döntés a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás felé fennálló   

tartozások rendezéséről. 

 

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 módosítja a 

115/2022. (VI. 13.) Kt. számú határozat 5./ pontját: 
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A Képviselő-testület elismeri, hogy Mindszent Város Önkormányzata HTKT felé 

fennálló, lejárt esedékességű tartozása: 

a) a Kapcsolat Központ vonatkozásában 18.004.612,- Ft (2020. évi feladatellátás), 

aminek kiegyenlítését 2022. szeptember 30. napjáig, 

b) az orvosi ügyelet vonatkozásában 17.742.396,- Ft (ügyeleti ellátás 2021. okt.-2022. 

ápr.), aminek kiegyenlítését 2022. december 31. napjáig vállalja. 

 

Továbbá a HTKT Kapcsolat Központtal szemben, a 2021. évi feladatellátás 

vonatkozásában kimutatott 21.847.959,- Ft hozzájárulási költség két részletben, 

 1. részlet: 11.000.000,- Ft 2023. március 31. napjáig és  

 2. részlet: 10.847.959,- Ft 2023. június 30. napjáig történő megfizetésére 

kötelezettséget vállal. 

 

Határidő: azonnal ill. szöveg szerint 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- HTKT Társulási Tanács 

 

 

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 

helyett: 

 

 

Zsótér Gábor 

alpolgármester 

Dr. Végh Ibolya jegyző 

helyett: 

 

 

Németh István 

aljegyző 

 


