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Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2022. augusztus 31-én megtartott 15., rendes 

nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

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

Korom Éva Andrea, 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 (8 fővel) határozatképes. Elmondta, hogy Mihály Ferenc 

képviselő előre jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. 

 

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: kb. egy évvel ezelőtt kapott a Képviselő-testület tájékoztatást 

egy pályázatról, amit nem sikerült befejezni, illetve elszámolni. Kérdése, hogy az eltelt egy 

évben történt-e ezzel kapcsolatban valamilyen fejlemény, vannak-e esetleges (személyi) 

következményei? 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: az akkori képviselő-testületi döntésnek megfelelően született egy 

büntetőfeljelentés ismeretlen tettes ellen. Az ügyben a NAV gazdasági nyomozói folytatják a 

nyomozást, mely jelenleg is folyamatban van. Néha rákérdez, de mindig az a válasz, hogy 

folyamatban lévő ügyről nem adhatnak tájékoztatást. 

Egyébként a visszafizetésre az Önkormányzat kért és kapott részletfizetési kedvezményt. Eddig 

két részlet volt esedékes, amit a város befizetett. Természetesen, ha meglesz a felelős, akkor 

majd kártérítési igénnyel is él az Önkormányzat.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: két kérdése lenne. Az egyik a látványstrandos beruházással 

kapcsolatos, mégpedig, hogy korábban több képviselő kérte, hogy a ködszínház kép- és 

hangminőségén szakemberek (pl. aki a beüzemelést végezte) javítsanak, ebben történt-e 

előrelépés? 

Másik kérdése, illetve megjegyzése pedig a dózsa-telepi közösségi ház környezetével 

kapcsolatos, jelesül, hogy ott korábban elültettek jó néhány fát, melyek közül ebben az aszályos 

nyárban nagyon sok kiszáradt. Senki nem gondolt arra, hogy ezeket locsolni kellene? A 

facsemetéket is pályázati pénzből vásárolták, ezekre a dolgokra különösen ügyelni kellene. 

 

Szalontai Árpád projektasszisztens: a közösségi ház szolgálati lakását kiadták, a benne lakó 

bérlőnek lenne a feladata az ottani növények gondozása, bízik benne, hogy ennek eleget is tesz. 

A ködszínház esetén pedig keresik a megoldást, hogy minél takarékosabban, de mégis minél 

inkább kihasználva működtessék. A gond az, hogy nagy energiafelvétellel jár a működtetés, 

ebben az energiaválságos időszakban lehet, hogy jobb lenne kicsit háttérbe szorítani, 
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kevesebbet használni. Persze, nem tettek le róla, igyekeznek megtalálni azt (az akár külsős) 

személyt, aki rentábilisan tudná működtetni.  

 

Tóth Csaba képviselő: szerinte ennél takarékosabban már nem lehetne működtetni, hiszen 

történt egy próbavetítés, amelyen nem igazán működött, és azóta egyetlen vetítés volt, tehát 

ennél jobban már nem lehet háttérbe szorítani. Érthető, hogy nagy az áramköltség, de igazán 

még tesztelve sem volt, nem tudni, mire képes igazán. 

 

Szalontai Árpád projektasszisztens: szerinte mindig egy adott program keretében lenne 

érdemes használni, egy-egy program szervezése viszont pénzbe kerül, ezekhez kell plusz 

forrásokat szerezni.  

 

Rácz Árpád képviselő: Ő is arra lenne kíváncsi, hogy az a hang- és képminőség, ami a korábbi 

vetítéseken volt, fel lett-e javítva? 

 

Szalontai Árpád projektasszisztens: Ő legutóbb nem látta működés közben, de biztosan lehet 

ezeken javítani. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: szerinte legutóbb a projektor megfelelően működött, a hangminőség 

jó volt, a vízfüggönyre történő vetítés pedig soha nem fog HD minőségű képet adni. Ettől 

függetlenül ősszel állíttatnak, finomíttatnak rajta azzal, aki telepítette (Kraft HD Kft.). Ugyanis 

szeretnének szervezni egy záró bulit a strandon, ha a Bárka Terasz üzemeltetőivel sikerül 

megegyezni, mivel ha Ők nem lesznek nyitva, nehéz lesz az embereket lecsalogatni.  

Tehát a saját megítélése, véleménye szerint – bár hallott ilyen és olyan visszhangot is – az 

augusztus 20-i koncerten tökéletesen szólt a berendezés, míg a képminőség a dolog 

természetéből adódóan (mennyire finomra porlasztja a vizet, van-e légmozgás) soha nem lesz 

tökéletes. 

 

Tóth Csaba képviselő: Baján látott hasonló berendezést, az szerinte színvonalasabb hang- és 

képminőséget adott. A hang itt is megfelelő volt, de a kép eléggé elmosódott. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: amint az előbb is elmondta, e berendezéstől nyilván nem várható el 

olyan képminőség, mint a tévében. 

 

Zsótér Károly polgármester: Baján két projektor produkálja a képviselő által látott 

képminőséget, amit itt is meg lehetett volna valósítani, de az legalább 30-40%-kal megnövelte 

volna a beruházás költségét.  

 

Tóth Csaba képviselő: igen, ez a dolog egyik része, de azt továbbra is hiányolja, hogy nincs 

megfelelően kihasználva. Szerinte az lenne a lényege, hogy legyen rendszeres vetítés a 

strandon, pl. sportesemények, meccsek, ahová az emberek egyénileg vagy társasággal 

lemehetnének. 

 

Zsótér Károly polgármester: ezzel egyet tud érteni, de a mai gazdasági helyzetben – amikor 

pl. olyanokon gondolkodnak, hogy az éjszaka bizonyos időszakában lekapcsoltatják a 

közvilágítást – a költségtakarékosságot kell előtérbe helyezni, nem biztos, hogy most 

rendszeres alkalmakra lehetőség lesz. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: sajnos, végül a strandüzemeltető sem vállalta a berendezés 

üzemeltetését, pedig eleinte még úgy volt, hogy igen. 
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Pálinkó György Vince képviselő: a kérdését a vita elején éppen azért tette fel, mert Ő mind a 

mindszentiektől, mind a vidékiektől csak negatív véleményt hallott a ködszínház működéséről, 

illetve minőségéről. Szomorú, hogy így alakult, kezdve attól, hogy a város „beleugrott” (vagy 

beleugrasztották) ebbe a helyzetbe, azon át, hogy az anyagi helyzet miatt itt nincs pénz két 

projektorra, egészen addig, hogy senki nem akarja vállalni az üzemeltetést. Ennyi pénzért 

inkább egy szép szökőkutat kellett volna építtetni a központban.  

Persze ettől függetlenül Ő még reménykedik egy jobb képminőségben, illetve kérdése, hogy 

lehetne-e erre a vízfüggönyre pl. lézer show-t vetíteni, egy aláfestő zenével, hátha annak jobb 

lenne a minősége. Igaz, nem tudja, hogy ez mekkora tömegeket vonzana, de legalább nem 

lehetne azt mondani, hogy tíz forintot sem ér az egész berendezés, mert ilyeneket lehet hallani. 

 

Zsótér Károly polgármester: minden a pénz függvénye. Ha találnak rá forrást, lehet 

képminőséget javítani, lehet lézer show-t vetíteni, stb. 

 

Ezt követően a pályázati tájékoztató vitáját lezárta, és javasolta, hogy térjenek rá a napirendi 

pontok tárgyalására. Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban szereplő tíz napirendi 

ponttal (melyek közül 9 a nyílt, 1 pedig zárt ülésen tárgyalandó). 

 

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

 

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

 

140/2022.  (VIII. 31.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2022. augusztus 31-i rendes ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2. Tájékoztató az ivóvíz- és a szennyvízhálózat üzemeltetésének aktuális 

kérdéseiről.  

3. Tájékoztató a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának aktuális kérdéseiről.  

4. Tájékoztató az MVM Zrt. 2021. évi települési tevékenységéről.   

5. Állati melléktermék gyűjtőhely működési szabályzata.  

6. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet módosítása.  

7. Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásának ismételt igénylése.  

8.   Önkormányzati ingatlan értékesítése (8728 hrsz.).  

9.   Evoluciomarketing Kft. kérelme. 

 

ZÁRT ÜLÉS:  

 

10.   Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.   
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Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 
 

1./ BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy minden lényegeset leírt az anyagban, azt szóban 

kiegészíteni nem kívánta. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: arról érdeklődött, hogy az augusztus 25-i találkozón Vízhányó 

László, a DALERD Zrt. erdészeti igazgatója milyen lehetőségeket vázolt a szociális tűzifa 

beszerzésével kapcsolatban? 

 

Zsótér Károly polgármester: sajnos röviden és tömören arról adott tájékoztatást, hogy tűzifa 

nincs, a DALERD Zrt. működési területén a kitermelhető famennyiséget értékesítették. 

Igazából persze azért kereste fel az Igazgató Urat, hogy milyen lehetőséget lát arra, hogy 

önkormányzati tulajdonú erdőből a cég szakembereinek segítségével lehessen szociális célra 

tűzifát kitermelni. Erre azt a választ kapta, hogy kapacitásuk függvényében természetesen 

felajánlja segítségüket, ami a gyakorlatban kb. novembert jelent. Egy önkormányzati erdőrész 

van, ami rentábilisan kivágható, de az messze nem fedezi az igényeket. Összességében 

elkeserítő a helyzet ezen a téren. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: a beszámoló első pontjához, a kisrévi, engedély nélkül épült 

építmények ügyéhez lenne megjegyzése. Úgy tűnik számára, hogy a szakhatóságok kihátráltak 

ebből, a peres út hosszú és bizonytalan kimenetelű, ezért kérdése az lenne, hogy az említett 

területhasználati díj megállapítása, illetve helyi adó kivetése mikortól volna lehetséges, illetve 

aktuális? Ebből lehetne egy kis plusz bevétele a városnak, mi a feltétele ennek? 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: igazából képviselő-testületi döntés kellene, hogy milyen irányban 

induljon el a dolog. A peres eljárás végén valószínűleg a bíróság elbontatná ezeket az 

építményeket, a másik lehetőség valóban az lenne, hogy hasznosítani a területet, úgy mint a 

nagyrévi horgásztanyák esetében.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: de ahhoz, hogy fizessenek utána, először a tulajdonukba 

kellene, hogy kerüljön. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: bérbe tudná az Önkormányzat adni nekik az adott területet, legalábbis 

feltételezi, hogy a képviselőknek nincs eladási szándékuk. A nagyrévben is használati díjat 

fizetnek az elfoglalt területért, itt is így lehetne. Ha ez lesz a döntés, akkor készülni fog egy 

előterjesztés, javaslatokkal együtt. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: Ő mindenesetre ebbe az irányba mozdulna el, ha már 

kialakult egy ilyen helyzet, akkor legalább némi bevétele legyen ebből az Önkormányzatnak.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: persze ebben van egy olyan veszély is, hogy gomba mód fognak 

szaporodni ezek az építmények, pusztítva az erdőt. 
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Pálinkó György Vince képviselő: úgy gondolja, hogy most már célkeresztben van ez a terület, 

tehát ha új épülne, akkor mutassanak tulajdoni lapot, stb. Ha odafigyel a város, akkor már nem 

lehet majd azt mondani, hogy több mint tíz éve épült, ezért továbbra is azt mondja, hogy a 

kialakult helyzetből valami hasznot kellene húzni.  

 

Zsótér Károly polgármester: még az is a témához tartozik, hogy éppen az elmúlt napokban 

kereste meg egy, a kisrévben földtulajdonnal rendelkező, egyébként pécsi illetőségű tulajdonos, 

aki a földje melletti néhány más földterületet, köztük az érintett önkormányzati területet is meg 

szeretne vásárolni, alapvetően turisztikai vállalkozási céllal. Tehát várható, hogy vételi ajánlatot 

fog tenni.  

 

Korom Éva Andrea képviselő: a beszámoló 4. pontjában többek között az szerepel, hogy az 

új víztorony építésére irányuló szerződést minden fél már hónapokkal ezelőtt aláírta, de az még 

mindig nem lépett hatályba. Mi ennek az oka? 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: a minisztériumi hozzájárulás hiányzik hozzá. Tehát a konzorciumi 

tagok már mind aláírták, de még nincs meg a minisztérium ellenjegyzése, ami tulajdonképpen 

azt jelenti, hogy még nincs döntés a 150 milliós plusz forrás biztosításáról.  

 

Zsótér Károly polgármester: az viszont vélelmezhető, hogy minél inkább húzódik az ügy, 

annál biztosabb, hogy a 150 milliós plusz sem lesz elegendő a kivitelezésre, pontosabban a 

meghatározott műszaki tartalom megvalósítására.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: az a félő, hogy elköltik a felújításra szánt összeget másra, és a plusz 

forrást sem adják meg, végül se felújítás, se új víztorony nem lesz.  

 

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

elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

 

141/2022.  (VIII. 31.) 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./ TÁJÉKOZTATÓ AZ IVÓVÍZ- ÉS A SZENNYVÍZHÁLÓZAT 

ÜZEMELTETÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Túri Ferencet, az Alföldvíz Zrt. divízióvezetőjét a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Túri Ferenc divízióvezető: röviden szóban is ismertette az írásos tájékoztatóban 

megfogalmazott legfontosabb megállapításokat, adatokat. 

 

Rácz Árpád képviselő: jól értette, a víztorony felújításra kerül, azaz még mindig nem dőlt el, 

hogy lesz-e új? 

 

Túri Ferenc divízióvezető: minden attól függ, hogy az IMJP projektben biztosítják-e a plusz 

forrást, és ha igen, mennyit. Új víztorony létesítése lenne indokolt, de ha ez nem lehetséges, 

akkor felújításra mindenképpen szükség lesz. De ebbe nekik nincs beleszólásuk, Ők úgymond, 

azt üzemeltetik, amit üzemeltetésre megkapnak. 

 

Zsótér Károly polgármester: a legutóbbi szakmai anyagok már mind az új víztorony 

szükségességéről szólnak. Az a kérdés, ami már a lejárt határidejű határozatok témájánál is 

előjött, hogy mikor kerül a módosított szerződésre a minisztérium jóváhagyása. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: lakossági panaszok alapján szeretné jelezni, hogy a 

szennyvíztisztító telep riasztója okkal, ok nélkül szinte minden nap bekapcsol, nagyon zavarja 

a környéken élőket. Nem lehetne valamit állítani rajta, hogy ne legyen ennyire érzékeny? 

 

Túri Ferenc divízióvezető: megköszönte a jelzést. Valószínűleg a mozgásérzékelők 

magasságán kell állítani, mert a bekapcsolást valamilyen – talajhoz közeli - mozgás indukálja.  

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: sajnos az Önkormányzatnak elég nagy a tartozása a cég felé, a 

cég továbbra is ilyen toleráns lesz ezen a téren? 

 

Túri Ferenc divízióvezető: valamilyen megoldást, fizetési ütemezést kell ezekre találni, hogy 

a korrekt kapcsolat a jövőben is megmaradhasson.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: ehhez azért az is hozzátartozik, hogy az Önkormányzat is eléggé 

toleráns az egy forintos bérleti díj miatt, hiszen ennek a bérleti díjnak kellene fedeznie a 

felújítások, karbantartások költségét.  

 

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

tájékoztató elfogadását, majd ezt szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

142/2022.  (VIII. 31.) Kt. sz 

 

Tárgy: Tájékoztató az ivóvíz- és a szennyvízhálózat üzemeltetésének aktuális 

kérdéseiről.       
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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 ivóvíz- és a 

szennyvízhálózat üzemeltetésének aktuális kérdéseiről szóló tájékoztatót.     

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke  

- Szeverényi György Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 

 

 

 

3./ TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 

ELLÁTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Kiss-Dógyi Daniellát, az FBH-NP Kft. ügyfélszolgálati 

vezető-helyettesét a szóbeli kiegészítésre. 

 

Kiss-Dógyi Daniella ügyfélszolg. vez. h.: szóbeli kiegészítést nem  kívánt tenni, illetve 

elmondta, arra van felhatalmazása, hogy az elhangzott kérdéseket feljegyezze, melyekre írásban 

küldenék meg a válaszokat. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: a lakosság körében terjed egy – szerinte – álhír, miszerint, 

ha valaki ingyenes lomtalanításhoz kér konténert, azt csak az igénybejelentéstől számított 4-6 

hónap múlva biztosítja a cég. Jó lenne erre egy hivatalos, írásos cáfolat a cégtől, annál is inkább, 

mert tapasztalata szerint számos ingatlanon rengeteg lom halmozódott fel, ami – főleg egy ilyen 

aszályos időszakban – rendkívül tűzveszélyes. Tehát jó lenne ezt hivatalos formában tisztázni, 

ne mondhassák a lakosok, hogy nem rendelnek konténert a lomtalanításhoz, mert úgysem 

kapják meg időben, rengeteget kell rá várni.  

A másik dolog, amit problémaként jelezni kíván, hogy a cég ügyfélszolgálatát nehéz, vagy talán 

inkább lehetetlen telefonon elérni. Hogy ennek mi az oka, nem tudja, de reméli, hogy erre is 

kapnak írásos választ.  

A harmadik dolog pedig, amiről mindenképpen szólni akar, az a zöldhulladék szállítással 

kapcsolatos anomáliák. Nagyon sok kritika éri emiatt a céget, sokszor elmarad a heti szállítás, 

amit nem pótolnak, erre kérne választ. 

 

Kiss-Dógyi Daniella ügyfélszolg. vez. h.: az első kérdés esetében némi fogalomzavar van, 

hiszen ha valaki díjmentes lomtalanítást igényel, akkor nem konténert kap, hanem neki kell a 

lomot kitennie a megadott időpontban az ingatlana elé. Fizetős konténer esetében van az a 

bizonyos 3-6 hét, ami alatt biztosítani tudják, de az igényléskor mindig felajánlják a konkrét 

időpontot, tehát ezt mindig egyeztetik az igénylővel.  

Az ügyfélszolgálat telefonos elérése azért nehéz náluk, mert 123 település tartozik hozzájuk, de 

minden hívást rögzítenek, és amelyiket nem tudják fogadni aznap, azt legkésőbb másnap 

visszahívják.  

 

Zsótér Gábor alpolgármester: a beszámolóban az szerepel, hogy a szelektív hulladék 

kéthetente, a biológiailag lebomló hulladék pedig négyhetente kerül elszállításra. Úgy gondolja, 
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ez a valóságban nem így történik. Mert, ha tényleg így lenne, akkor Pálinkó György Vince 

képviselő harmadik kérdésére megvan a válasz. 

 

Kiss-Dógyi Daniella ügyfélszolg. vez. h.: sajnos ez elírás az anyagban, Ő is most vette észre, 

amint az ülés előtt átolvasta. 

 

Tóth Csaba képviselő: valamikor januárban ígéret hangzott el arra vonatkozóan, hogy a 

zöldhulladék szállítás terén a zsákos szállítást Mindszenten is felváltják gyűjtő edényzettel, azaz 

itt is kukákban lehet majd gyűjteni a zöldhulladékot is. Hogyan áll ezek beszerzése? 

 

Kiss-Dógyi Daniella ügyfélszolg. vez. h.: tudomása szerint ezek az edények megérkeztek a 

cég telephelyére, már csak a kiszállítás van hátra. Bízik benne, hogy nemsokára Mindszentre is 

kikerülnek.  

 

Korom Éva Andrea képviselő: még a covid időszak előtt volt egy jó gyakorlat, hogy a cég 

évente két alkalommal, tavasszal és ősszel szelektív hulladékgyűjtési akciót, versenyt hirdetett 

óvodák részére, és ehhez konténereket biztosított. Kérdése, hogy ez folytatódik-e a jövőben? 

 

Kiss-Dógyi Daniella ügyfélszolg. vez. h.: most tavasszal újra volt ilyen akció. 

 

Korom Éva Andrea képviselő: a helyi óvoda ebből kimaradt. 

 

Kiss-Dógyi Daniella ügyfélszolg. vez. h.: terveznek ősszel is ilyet, természetesen figyelni 

fognak rá, hogy itt is megkapják a felhívást. 

 

Korom Éva Andrea képviselő: olyan kérdése lenne még, hogy elektronikai hulladékgyűjtés 

lesz-e újra? 

 

Zsótér Károly polgármester: tervezik az újabb elektronikai hulladékgyűjtést, az előkészítése 

folyamatban van.  

 

Jancsovics Attila képviselő: mint a piac üzemeltetője, felajánlotta, hogy az elektronikai 

hulladékgyűjtés a piac területén lebonyolítható. 

 

Zsótér Károly polgármester: előre is megköszönte a felajánlást.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: kérte, hogy a cég jelenlévő képviselője tolmácsolja az ügyvezető felé, 

hogy az Önkormányzat április 28-án írt neki egy levelet, melyben utca és házszám szerint 

felsoroltak 470 db olyan ingatlant, melyek nem rendelkeznek hulladékszállítási szerződéssel. 

Kérték az ügyvezetőt, vegye fel a kapcsolatot a koordináló szervezettel, amely ingyen és 

bérmentve megadhatja a cég számára azon adatokat, hogy ezekben az ingatlanokban kik laknak. 

E lakosokkal szemben a cégnek meg kellene indítania a hivatalos eljárást, hiszen annak 

folyományaként nőne a cég szerződéses állománya és bevétele, tisztább lehetne a város, 

kevesebb lenne az illegálisan lerakott szemét. Szívesen venne az ügyvezetőtől az említett 

levélre egy választ, hogy most hol tart az ügy. 

 

Zsótér Károly polgármester: szerinte is így kellene eljárni, mert az újságban megjelent 

felhívásra is megjelentek jó páran, és szerződést kötöttek.  
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a tájékoztató elfogadását szavazásra 

bocsátotta. 

 

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

 

143/2022.  (VIII. 31.) Kt. sz 

 

Tárgy: Tájékoztató a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának aktuális kérdéseiről.             

 

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 a hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátásának aktuális kérdéseiről szóló tájékoztatót.     

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke  

- FBH NP Kft. Schauer Tamás ügyvezető 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.  

 

 

 

4./ TÁJÉKOZTATÓ AZ MVM ZRT. 2021. ÉVI TELEPÜLÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Juhász Attilát, az MVM Zrt. önkormányzati 

kapcsolattartóját a szóbeli kiegészítésre. 

 

Juhász Attila önkorm. kapcsolattartó: szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, ha kérdés van, 

arra szívesen válaszol (illetve miután nem hozzá tartozik ez a terület, csupán Mészáros Csilla 

kolléganőjét helyettesíti, amire nem tud válaszolni, azt feljegyezi, és írásban küldenek rá 

választ). 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: a helyi sporttelepet a Mindszenti Sport Club Sportegyesület 

üzemelteti. Kérdése, hogy várhatóan mennyi lesz ősztől az áram-, valamint a gázdíj? 

 

Juhász Attila önkorm. kapcsolattartó: nagyon nehéz ezt előre megmondani, szinte naponta 

változnak az árak, és attól is függ a dolog, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatási körből, 

vagy versenypiaci áron vételezheti az energiát. Amit pontosan meg tud mondani, az az ún. 

végső menedékes státuszban lévő felhasználók (mint pl. az önkormányzat) részére szolgáltatott 

energia ára. Itt a közvilágítás ára 92,50 Ft, a nappali mérő esetén pedig nagyságrendileg 110,- 

Ft/kW, míg a vezérelteknél 97,- Ft. A gáz esetében az ár 460,- Ft/m3.  

A lényeg, hogy az önkormányzatok is csak ez év december 31-ig maradhatnak a végső 

menedékes státuszban, tehát legkésőbb úgy október körül el kell kezdeni árajánlatokat 

beszerezni a jövő évre vonatkozóan a szolgáltatóktól.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: ha lesz, aki ad árajánlatot. 
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Juhász Attila önkorm. kapcsolattartó: sajnos igen, az Ő területén, Észak-Magyarországon is 

vannak önkormányzatok, melyek ezzel a gonddal küzdenek.  

 

Rácz Árpád képviselő: év közben módosíthatók lesznek az árak? 

 

Juhász Attila önkorm. kapcsolattartó: többféle variációban érdemes árajánlatot kérni, pl. fél 

évre, egy évre, három félévre, stb. Mindenesetre, a szerződéskötésnél lesz különbség, ha valaki 

egy évre, vagy esetleg pl. három évre köt szerződést. 

 

Rácz Árpád képviselő: lehet, hogy a szerződéskötést követően egy idő után szolgáltatót is 

érdemes lesz váltani, mert úgy alakulhat, hogy másnál kedvezőbbek lesznek az árak. 

 

Juhász Attila önkorm. kapcsolattartó: ilyen is elképzelhető, de a maga részéről azt tudja 

mondani, hogy az MVM Zrt. nem fog a szerződéses feltételeken változtatni, ha valaki pl. 3 évre 

köt velük szerződést, akkor annak feltételei három évig változatlanok maradnak.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: az árajánlat a tőzsdei ártól függ, úgy gondolja (tehát nem fix ár lesz 

a szerződésben, hanem tőzsdei ár plusz valamennyi). 

 

Juhász Attila önkorm. kapcsolattartó: az ár nyilván függ a tőzsdei ártól, de az Ő hozzá 

tartozó önkormányzatok esetében fix az ár, persze többféle szerződéstípus van.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: nyilván attól függ, hogy melyikben mennyi a kockázat. 

 

Juhász Attila önkorm. kapcsolattartó: így van.  

 

Rácz Árpád képviselő: úgy látja, érdemes lesz maradni az MVM Zrt-nél. 

 

Juhász Attila önkorm. kapcsolattartó: szerinte is minden amellett szól, hogy egy stabil 

szolgáltatónál kössön az önkormányzat szerződést. 

 

Zsótér Károly polgármester: mindenesetre nincsenek nagyon jó kilátások, felmerült itt is, 

hogy mivel lehetne spórolni, pl. a közvilágítás időszakos lekapcsolásával.  

 

Juhász Attila önkorm. kapcsolattartó: sok helyen felmerült ez az ötlet, sokféle formában (pl. 

időbeli korlátozás, vagy pl. hogy minden második lámpatestet kikapcsolni, stb.) Dolgoznak 

ezeken a megoldásokon, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a közvilágítás lekapcsolásának, 

csökkentésének közbiztonsági, közlekedésbiztonsági következményei is lehetnek.  

Ha a helyi, konkrét kérést nézi – tehát, hogy időbeli korlátozás legyen – akkor ez is attól függ, 

hogy ún. alkonykapcsolós a rendszer vagy nem, azaz a vezérlést kell úgy átalakítani, hogy 

alkalmas legyen ennek kezelésére. 

 

Zsótér Károly polgármester: szerencsére van a testületben szakember, Rácz Árpád, aki ezen 

a területen dolgozik már vagy 40 éve. 

 

Rácz Árpád képviselő: régebben is volt rá példa és mód, hogy csökkentett üzemben működjön 

egy adott ideig a közvilágítás, szerinte ez most is megoldható, ahogyan elhangzott, a vezérlést 

kell úgy kialakítani. Kérdés, hogy ki állja ennek a költségeit.  
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Juhász Attila önkorm. kapcsolattartó: igen, így van, nem „ördögtől való” ötlet ez, Nyugat-

Európában számos város van, ahol így működik. 

 

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

tájékoztató elfogadását, majd ezt szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

144/2022.  (VIII. 31.) Kt. sz 

 

Tárgy: Tájékoztató az MVM Zrt. 2021. évi települési tevékenységéről.              

 

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 MVM Zrt. 2021. évi 

települési tevékenységéről szóló tájékoztatót.        

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke  

- MVM Zrt. Mészáros Csilla Önkormányzati kapcsolatok csoportvezetője  

 

 

 

5./ ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 

 

 

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 elfogadásra javasolja a működési 

szabályzatot. A bizottsági vita során ugyanakkor szóba került, hogy amióta fizetős a lerakás, 

siralmas helyzet alakult ki, sok a kerítésen kívül hagyott állati hulladék. Viszont arról is 

tájékoztatást kaptak, hogy most már jól működnek a kamerák, eljárás lesz indítható a 

szabálytalankodókkal szemben.  

 

Zsótér Károly polgármester: igen, neki is az a véleménye, hogy a kialakult áldatlan állapotok 

ellenére egyelőre tartsák fenn a fizetős rendszert. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: a városüzemeltetés azon munkatársa, aki a közterületen 

elhagyott állati hulladék begyűjtését végzi, lelkiismeretes munkát végez, azonban elég szerény 

felszereléssel rendelkezik. Egy korábbi testületi ülésen javasolta, hogy jó lenne számára pl. egy 

gépkocsit biztosítani erre a célra. Kérdése, hogy történt-e ebben valami előrelépés? 
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Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: az Önkormányzat jelenlegi anyagi 

helyzetében nem látja realitását, hogy erre a célra gépjárművet tudnának vásárolni.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: nem gépkocsi vásárlásra gondolt, hanem, amikor beszélt 

ezzel a munkatárssal, elmondta, hogy saját gépkocsival is vállalná ezek összegyűjtését, ha pl. 

fizetnék neki a benzint. Sajnos az a tapasztalat, hogy a város belterületén zsákszámra, meg 

tömött reklámszatyrokban van szerteszét az állati hulladék, azt kerékpárral összegyűjteni szinte 

lehetetlen. Mit tesz a város, ha ez a munkatárs azt mondja, hogy tovább így nem csinálja? 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: úgy gondolja, a baj a fejekben van, az 

embereknek kellene jó irányban megváltozniuk. A testület által megállapított lerakási díjak nem 

magasak, megfizethetők, közel sincsenek ahhoz, amit a város fizet az elszállításért az ATEV-

nek.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: mindezt megérti, de akkor is probléma, hogy biciklivel 

hogyan lehet a zsákszámra lerakott hulladékot elszállítani. 

 

Zsótér Károly polgármester: sajnos manapság, amivel lehet, takarékoskodni kell, és egyetért 

azzal, hogy az emberek fejében kellene rendet tenni. Ha gépjárművet akarnak ehhez a 

feladathoz biztosítani, ahhoz természetesen először forrást kell teremteni. 

 

Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezető: és saját gépjárművet sem használhat erre a 

feladatra, hiszen a jogszabály meghatározza, hogy saját gépkocsi mely esetekben használható 

(pl. munkába járás, kiküldetés). Egyébként a kisebb szatyrokba lerakott hulladékot, vagy 

kistestű elhullott állatot az elektromos kerékpárral is tudja szállítani, ha pedig egy nagyobb testű 

állatról van szó, akkor a városüzemeltetés traktorjával lehet megoldani.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: mindezek mellett azt is el kell mondani, hogy az állati hulladék 

begyűjtése, vagy a telep üzemeltetése nem feladata az önkormányzatnak. Ha egy nagytestű állat 

elhullik, akkor fel kell hívni az ATEV-et, aki pénzért elviszi. Ehhez speciális jármű és 

szaktudás, a megfelelő oltások felvétele, stb. a feltétel.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: az Ő környékükön nagy testű elhullott állat egyszer volt 

kitéve (a csapadékvíz árokban egy döglött sertés), egyébként inkább elhullott tyúkok, vagy 

szatyrokban állati belsőség a jellemző. Magánemberként már gondolt arra, hogy a rendőrségen 

feljelentést tesz, hogy figyeljenek erre oda. Az igazi megoldás pedig az lenne, ha mindenütt 

kamerák tudnák figyelni az ilyen illegális tevékenységeket. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: egyetértett, korábban Hódmezővásárhelyen is óriási probléma volt 

ezzel, de ahogy egyre több kamera került a közterületekre, valahogy visszaszorult, sok helyen 

teljesen megszűnt.  

 

Tóth Csaba képviselő: ha nem kötelező feladat, akkor mi történik, ha egyszer csak nem lesz 

ilyen lerakótelep? 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: az, ami Szegváron, ott sincs ilyen telep. 

 

Zsótér Károly polgármester: meg Mártélyon sincs. 
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Tóth Csaba képviselő: igen, de itt az emberek már hozzászoktak. Ha nem lesz telep, akkor 

még inkább megszaporodik az illegális lerakás. Szerinte is be kell kamerázni annyira a 

környéket, amennyire lehet, a tetten ért személyekkel szemben pedig szigorúan el kell járni, 

hátha elrettentő példa lenne ez a többiek előtt.  

 

Korom Éva Andrea képviselő: bár szkeptikus a tekintetben, hogy a fejekben rendet lehetne 

rakni, mégis a megfelelő fórumokon az emberek számára is érthető módon el kellene 

magyarázni, hogy ez nem kötelező önkormányzati feladat, ennek ellenére a város biztosítja, és 

hogy mennyibe kerül ez egy évben, amihez csak saját forrást lehet felhasználni, mert állami 

támogatás nem jár utána.  

 

Zsótér Gábor alpolgármester: Ő rákérdezett, csak az elmúlt évben 4,5 – 5 millió forintba 

került ez.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: ha nem lesz lerakó telep, akkor rendszeresen a 

közterületekre kerülnek ezek a hulladékok. Akkor mit tesz a város? 

 

Zsótér Károly polgármester: mást nem tudnának tenni, mint értesíteni az ATEV-et, és 

kifizetni a fuvart. 

 

Jancsovics Attila képviselő: a közterület-felügyelőknek van-e bírságolási jogköre? 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: igen. 

 

Jancsovics Attila képviselő: akkor sűríteni kellene az ellenőrzéseket, és szigorú bírságokat 

kiszabni azokra, akik a közterületre rakják ki a hulladékot. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: lehet, hogy ez Magyarországon az 50’-es éveket idézi, de Nyugat-

Európában bevett gyakorlat, hogy figyelik az emberek egymást, hogy ki rakja rossz helyre a 

szelektív hulladékát. Aki ilyet bejelent, jutalomban részesül.  

 

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

Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

145/2022.  (VIII. 31.) Kt. sz 

 

 

 

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 települési állati 

melléktermék gyűjtőhely Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Tárgy: Települési állati melléktermék gyűjtőhely Működési Szabályzata  
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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 

 

 

 

6./ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ RENDELET 

MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Csatordai-Kispál Éva integrált szolgáltatási 

irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Csatordai-Kispál Éva irodavezető: az előterjesztést két Bizottság is tárgyalta, ezért szóbeli 

kiegészítése nincs, ha kérdés van, arra természetesen válaszol. 

 

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

elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást. 

 

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

 

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

szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, ezzel 

megalkotta 16/2022. önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 

30/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

 

 

 

7./ MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI RENDKÍVÜLI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK ISMÉTELT IGÉNYLÉSE. 

 

 

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 a pályázat benyújtását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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146/2022.  (VIII. 31.) Kt. sz 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásának ismételt igénylése 

 

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 ismételten 

pályázatot nyújt be Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 

XC. törvény 3. mellékletének II. 5.2.1.5. pontjában meghatározott települési 

önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

 

Felhatalmazza és egyben felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt a szükséges 

dokumentumok aláírására és az  intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: jegyző 

 

  Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

 

 

 

 

8./ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE (8728 HRSZ) 

 

 

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 az ingatlan értékesítését. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

147/2022.  (VIII. 31.) Kt. sz 

 

Tárgy: Mindszent, belterület 8728 hrsz-ú ingatlan vevőjének kijelölése. 
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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 Mindszent Város 

Önkormányzat tulajdonát képező, Mindszent belterület 8728 hrsz. alatt felvett, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan vevőjéül – figyelemmel vételi 

szándéknyilatkozatában foglaltakra – Kovács Zoltán 6630 Mindszent, Hódosy Imre u. 

34. sz. alatti lakost jelöli ki.  Az ingatlan 1.000.000,-Ft+ÁFA (Egymillió forint+ÁFA) 

vételárát vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni. Vevő 

köteles az általa megvásárolt ingatlanon 4 (négy) éven belül lakóházat építeni a HÉSZ 

26. § (9) bekezdésére figyelemmel. 

 

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 

- Kovács Zoltán 6630 Mindszent, Hódosy Imre u. 34. 

 

 

 

9./ EVOLUCIOMARKETING KFT. KÉRELME. 

 

 

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

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: a Kft-nek tartozása áll fenn az 

Önkormányzattal szemben, ezért az anyag nem javasolja a bérleti díj sem teljes, sem részbeni 

elengedését. Az idei évben még nem fizettek bérleti díjat egyáltalán. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: ki van számlázva a bérleti díj? 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: igen. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: a múlt évi számlák rendezve vannak? 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: a múlt évről is van rezsitartozás. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: tavaly ősszel, jóval a strandszezon után volt lenn ott 

horgászni, akkor tapasztalta, hogy nappal is bekapcsolt a világítás, nem igazán spóroltak vele. 

 

Rácz Árpád képviselő: kérdés, hogy a villanyóra kinek a nevén van? 

 

Dr. Végh Ibolya  jegyző: az Önkormányzat nevén van. 
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Rácz Árpád képviselő: ez a baj, mert ha átírták volna a nevükre – amit a jogszabályok alapján 

meg is kellett volna tenni – akkor egyértelmű lenne a fizetési kötelezettség, sőt tartozással sem 

tudnák itthagyni a bérletet, mert akkor a saját nevükön a tartozás rendezéséig nem köthetnének 

újabb szerződést. Így viszont – ha ez bekövetkezik – a szolgáltató majd az Önkormányzaton 

hajtja be a tartozást, és lehet a volt bérlőkkel pereskedni.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: az a speciális a dologban, hogy a bérlőt csak a kb. három hónapos 

strandszezonban terheli a fizetési kötelezettség, az év többi részében az Önkormányzatot.  

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: sajnos erről a közös, nagy mérőről megy a 

ködszínház, és az épület is, almérő nincs felszerelve.  

 

Rácz Árpád képviselő: ezért, illetve ettől függetlenül mondja azt, hogy érdemes azt a fél órát 

rászánni az ügyfélszolgálaton, és átíratni az órát. Amit Ők fogyasztottak, azért fizessenek Ők. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is a kérelem elutasítását javasolja. 

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

148/2022.  (VIII. 31.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Evoluciomarketing 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 az 

Evoluciomarketing Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 8., képviseli: Barna 

Ádám ügyvezető) strandüzemeltetéshez kapcsolódó 2022. július-augusztus havi bérleti-

üzemeltetési díja 50%-ának elengedésére vonatkozó kérelmét elutasítja.  

 

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 

- Evoluciomarketing Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 8.) 
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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 

Dr. Végh Ibolya jegyző 

helyett: 

 

 

Németh István 

aljegyző 

 


