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Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2022. szeptember 28-án megtartott 16., rendes 

nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

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

Mihály Ferenc, Pálinkó György Vince, dr. Pálinkó Mihály, Rácz Árpád és 

Tóth Csaba képviselők, dr. Végh Ibolya jegyző. 

  

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

ülést, és megállapította, hogy az (8 fővel) határozatképes. Elmondta, hogy Korom Éva Andrea 

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

 

Napirend előtt megadta a szót dr. Ferencz Zsuzsanna projektasszisztensnek, és kérte, hogy a 

folyamatban lévő pályázatok aktuális állásáról adjon tájékoztatást. 

 

Dr. Ferencz Zsuzsanna projektasszisztens: röviden összefoglalta a képviselőknek írásban is 

megküldött anyag lényegét. 

 

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

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

150/2022.  (IX. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok állapotáról.  

 

H A T Á R O Z A T :  

 

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

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján elfogadja az önkormányzat 

folyamatban lévő pályázatainak állapotáról szóló tájékoztatót.    

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  
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- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 
 

Zsótér Károly polgármester: ezt követően javasolta, hogy térjenek rá a napirend tárgyalására. 

Elöljáróban elmondta, hogy Rácz Árpád képviselő napirend utáni felszólalásra kért lehetőséget, 

melyet természetesen megad majd. 

Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére, azzal, hogy – további szükséges előkészítés miatt – 

indítványozta a meghívó szerinti 4-es, 9-es és 10-es napirendi pont napirendről történő levételét. 

Ugyanakkor javasolta, hogy a zárt ülés napirendi pontjai közé vegyék fel a „Mindszent Város 

Önkormányzata 2022. évi fejlesztési hitel felvétele” tárgyú előterjesztést, amit a Pénzügyi 

Bizottság ülésén már megtárgyaltak, valamint a nyílt ülésen a Jegyző Asszony szeretne egy 

szóbeli előterjesztést tenni az „Időskorúak Ápolást-Gondozást Nyújtó Otthona ellátottjainak 

ideiglenes elhelyezése” témájában. 

 

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

 

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

 

151/2022.  (IX. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2022. szeptember 28-i rendes ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosítása.  

3. Tájékoztató a város állategészségügyi helyzetéről, a hatósági állatorvos 

tevékenységéről.  

4. Pályázat kiírása a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói 

megbízására.  

5. Döntés az őszi és téli szünidei étkeztetésről (2022/2023-as tanév).  

6. Élelmiszer alapanyag közbeszerzés megindítása.  

7. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi 

fordulójához való csatlakozásról.  

8. Időskorúak Ápolást-Gondozást Nyújtó Otthona ellátottjainak ideiglenes elhelyezése. 

 

ZÁRT ÜLÉS: 

  

9. Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési hitel felvétele.  

10. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.   

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 
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1./ BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL. 

 

 

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

kiegészíteni nem kívánta. 

 

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

 

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

 

152/2022.  (IX. 28.) 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./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK 1. SZ. 

MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Szűcsné Tóth Szilvia irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Zsótér Károly polgármester: ezután felkérte Varga Jánosné könyvvizsgálót, hogy az anyagról 

szakmai véleményét Ő is mondja el. 

 

Varga Jánosné könyvvizsgáló: elmondta, hogy vizsgálata alapján az anyagot határidőben, és 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújtotta be az előterjesztő a Képviselő-testületnek. A 

költségvetés továbbra is egyensúlyban van, biztosítja a működést, és a lehetőségekhez mérten 

a kötelezettségek teljesítését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a költségvetés 1. sz. 

módosításának elfogadását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta, 
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ezzel, megalkotta 17/2022. önkormányzati rendeletét a Mindszent Város Önkormányzatának 

2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

 

 

3./ TÁJÉKOZTATÓ A VÁROS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL, A 

HATÓSÁGI ÁLLATORVOS TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: a meghívott vendég sajnos nincs jelen az ülésen, ezzel 

kapcsolatban felkérte a jegyzőt egy rövid tájékoztatásra. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: igen, kb. egy órával ezelőtt beszélt telefonon a Főállatorvos Úrral, 

aki elmondta, hogy csak kis idővel ezelőtt vált számukra is ismertté, hogy egy hivatalos ügy 

miatt nem tudnak a mindszenti testületi ülésre kijönni. Felajánlotta ugyanakkor, hogy 

amennyiben az anyaggal kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, azt küldjék el neki, és 

írásban megválaszolják. Ebben az esetben erről a következő ülésen tudják tájékoztatni a 

képviselőket.  

 

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

elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

153/2022.  (IX. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a város állategészségügyi helyzetéről, a hatósági állatorvos 

tevékenységéről.              
 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a város 

állategészségügyi helyzetéről, a hatósági állatorvos tevékenységéről szóló 

tájékoztatót.     

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke  

- Dr. Borka Attila Járási Főállatorvos Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi u. 110.  

 

 

4./ PÁLYÁZAT KIÍRÁSA A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 

KÖNYVTÁR IGAZGATÓI MEGBÍZÁSÁRA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: az anyaggal kapcsolatban kérte a bizottsági vélemény, javaslat 

ismertetését. 
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Tóth Csaba Biz. elnök-h.: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztett formában 

javasolja a pályázat kiírását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

154/2022.  (IX. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Pályázat kiírása a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói 

megbízására. 

 

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 az előterjesztéshez csatolt 

tervezet szerint pályázatot ír ki a 2023. január hó 1. napja és 2027. december hó 31. 

napja közötti 5 éves időszakra a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatói munkakörének betöltésére. 

 

A pályázati felhívást közzé kell tenni Mindszent város honlapján (www.mindszent.hu), 

a Mindszenti Hírek 2022. októberi számában, valamint a helyben szokásos módon. 

 

A város honlapján történő közzététel napja: 2022. szeptember 30. A pályázat benyújtási 

határideje a közzétételtől számított 30 nap, azaz 2022. október 30. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a jelen pályázati eljárás nyertese 

számára a vezetői a munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális 

munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét nem 

biztosítja. 

 

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázóknak a pályázati határidő lejártát követő 

harminc napon belül történő meghallgatására szakértői bizottságot hoz létre az alábbi 

összetételben: 

 

- elnök: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, 

- tagok: az intézmény munkavállalóinak egy delegáltja, 

           egy fő közművelődési szakértő.   

Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményvezetői pályázati eljárás 

megindításával és lefolytatásával, a beérkezett pályázatok döntésre való előkészítésével 

kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

http://www.mindszent.hu/
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- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda 

 

 

 

5./ DÖNTÉS AZ ŐSZI ÉS TÉLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSRŐL (2022/2023-AS 

TANÉV) 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Csatordai-Kispál Éva integrált szolgáltatási 

irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

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

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

 

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

elfogadásra javasolja az anyagot. 

 

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

 

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

egybehangzó javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

155/2022.  (IX. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Döntés az őszi és téli szünidei étkezésről 

 

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 2022/2023-as tanév őszi és téli 

szünetében a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/C § (1) 

bekezdés a) pontjába foglalt személyi kör részére biztosítja a szünidei 

gyermekétkeztetést, a kötelezően előírt munkanapokon, az ételek elvitelével. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

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 
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- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Integrált Szolgáltató Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

6./ ÉLELMISZER ALAPANYAG KÖZBESZERZÉS MEGINDÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Csatordai-Kispál Éva integrált szolgáltatási 

irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Csatordai-Kispál Éva irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Zsótér Károly polgármester: reményét fejezte ki, hogy lesznek is ajánlattevők. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az anyagnak megfelelően javasolja 

a közbeszerzés megindítását. 

 

Rácz Árpád képviselő: ha a jelenlegi gazdasági helyzetben mégsem lesz ajánlattevő, van-e 

valamilyen alternatív megoldás? 

 

Csatordai-Kispál Éva irodavezető: részenként lehet ajánlatot tenni, remélhetőleg olyan eset 

nem fordul elő, hogy egyetlen részre sem lesz ajánlattevő. Az viszont sajnos előfordulhat, hogy 

bizonyos részekre, pl. hús, nem lesz, akkor megpróbálnak egy új eljárást elindítani a 

közbeszerzési jogszabályok által megengedett könnyítésekkel. Ha még ezután sem lesz ajánlat, 

akkor az Önkormányzat saját beszerzési szabályzata szerint kell az adott árucsoportot 

beszerezni.  

 

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: 

 

156/2022.  (IX. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: „Élelmiszer-alapanyagok beszerzése 12 hónapra, 2023. január 1-től” tárgyú 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció 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 az előterjesztés 

mellékletét képező ajánlati felhívás szerint megindítja az Önkormányzat 

intézményeinek élelmezési alapanyag biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárást. 

 

Felhatalmazza és utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 

vonatkozó dokumentációk aláírására. 

 

Határidő: azonnal 
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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 Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Integrált Szolgáltató Iroda 

- Saldo Zrt. 1135 Budapest, Mór u. 2-4. 

 

 

 

7./ DÖNTÉS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2023. ÉVI FORDULÓJÁHOZ VALÓ 

CSATLAKOZÁSRÓL. 

 

 

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

 

Németh István aljegyző: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnök-h.: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a jövő évi 

pályázati fordulóhoz való csatlakozást, azzal, hogy a támogatás összegét 8.000,- Ft/hó/fő 

összegben, míg a jogosultsági jövedelemhatárt 100.000,- Ft/hó/fő összegben állapítsa meg a 

Képviselő-testület. 

 

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

 

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

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

157/2022.  (IX. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2023. évi fordulójához. 

 

H A T Á R O Z A T: 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való 

csatlakozásról” tárgyú előterjesztést, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint határoz:  

 

1.) Csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  

2023. évi fordulójához és elfogadja a pályázati kiírásban szereplő Általános Szerződési 

Feltételeket. 
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2.) Elfogadja a határozat mellékletét képező, a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulója elbírálásának rendjéről szóló 

szabályzatát azzal, hogy  
 

a) az önkormányzati támogatás összegét (VIII. 1. pont) 8.000,-Ft/fő/hó összegben, 

b) a jogosultsági jövedelemhatár összegét (VI. 1. pont) 100.000,-Ft/fő összegben 

állapítja meg. 

 

3.) Az ösztöndíjpályázaton való részvétel költségvetési fedezetét 2023. évre a beérkezett 

pályázatok ismeretében határozza meg, és azt a 2023. évi költségvetésbe betervezi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással, illetve az ösztöndíjpályázat 

működtetésével kapcsolatos megállapodások, dokumentumok aláírására, valamint a 

pályázati felhívás megjelentetésére, illetve a szükséges további intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

 Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda 

 

 

 

8./ IDŐSKORÚAK ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ OTTHONA 

ELLÁTOTTJAINAK IDEIGLENES ELHELYEZÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: a témával kapcsolatos szóbeli előterjesztés megtételére átadta a 

szót a jegyzőnek. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: mint ismert, a helyi Időskorúak Otthona a Hódmezővásárhelyi 

Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában, a HTKT Kapcsolat Központ keretében működik. 

A Kapcsolat Központ azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy szeretné az idén november 

1-től jövő április 15-ig terjedő időszakban az idősek bentlakásos ellátását a Hódmezővásárhely, 

Serháztér u. 6. sz. alatti székhely intézményében megoldani. Nyilván ennek nem titkolt oka a 

megemelkedett energiaköltség, amit fokoz, hogy a mindszenti épületben rendkívül rossz 

hatékonyságú a gázfűtés, nagyon magas a fűtési költség. Éppen ezért szeretnék a fűtési 

időszakban az időseket bevinni Hódmezővásárhelyre, természetesen úgy, hogy azt a 8,5 fő 

dolgozót, akik jelenleg az ellátást Mindszenten biztosítják, szintén vinnék magukkal, hiszen a 

megemelkedett ellátotti létszám magasabb dolgozói létszámot igényel.  

Amiért ez képviselő-testületi hozzájárulást igényel – annak ellenére, hogy nem a város a 

fenntartó – az az, hogy a működés normatívával nem fedezett részét mindig is a városnak kellett 

biztosítania. Ez kb. 18-20 millió forintos nagyságrend évente, ami a megnövekedett energiaárak 

miatt jelentősen meg fog emelkedni, és ezt a Kapcsolat Központ nem akarja a várostól 
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átvállalni, mert nem is tudja, nyilván Ők is a normatívából működnek. Ezt a költséget az 

idősekre sem lehet áthárítani, tehát amennyiben az Önkormányzat nem tudja ezt a plusz 

költséget előteremteni, akkor nem marad más, mint hogy az idősek a székhely intézményben 

kerüljenek ellátásra.  

Tehát ezt kérte a Kapcsolat Központ, hogy ehhez járuljon hozzá a Képviselő-testület. Április 

15-e után, ahogy véget ér a fűtési szezon, minden ugyanúgy működhetne tovább. Egy darabig, 

mert szintén köztudott, hogy a HTKT jövő év végével megszűnik, tehát addigra el kell dönteni, 

hogy a város milyen formában kívánja ezt az intézményt működtetni. Az biztos, hogy ha 

egyszer bezárják, soha többé nem lehet megnyitni, mert hosszú idő óta ideiglenes működési 

engedélye van, mert nem felel meg a törvényi feltételeknek, ami alapján végleges működési 

engedélyt kaphatna. Még úgy sem felelt meg az intézmény a végleges működési engedély 

feltételeinek, hogy a Kapcsolat Központ fenntartásában, az Ő szakembereikkel történt az 

ellátás, önálló városi működtetéssel pláne nem fog. A végleges megoldás vagy egy teljesen új 

épület felépítése, vagy együttműködési megállapodás egy környékbeli állami, esetleg egyházi 

fenntartóval az idősek elhelyezésére. Persze, ez a jövő év kérdése, egyelőre azt kellene 

eldönteni, hogy most télen mi legyen az idősekkel. 

 

Zsótér Károly polgármester: nyilván történtek már egyeztetések a Kapcsolat Központtal ezen 

előterjesztést megelőzően is. A számokról annyit kell tudni, hogy jelenleg 19 fő ellátott van az 

intézményben, akik közül 14 fő mindszenti, 1 fő mártélyi, 3 fő szegvári és 1 fő szegedi. 

Természetesen az a kérdés is felmerül, hogy mit jelent ez a város költségvetésének, nos ha a 

fűtési szezon alatt nem itt történik az ellátás, akkor az kb. 3,5 millió forintos megtakarítást 

jelentene.  

 

Jancsovics Attila képviselő: három gondolat jutott eszébe. Az első tulajdonképpen egy kérdés. 

A Kőrösi Cs. S. utcában a közelmúltban elhunyt egy néni, aki úgy végrendelkezett, hogy 

ingatlanát a Kapcsolat Központra hagyja, azzal, hogy az értékesítésből befolyó összeget a 

mindszenti Idősek Otthonára kell költeni. Ebből szerinte meg lehetne oldani egy 

fűtéskorszerűsítést, kazáncserét, kérdése, hogy ezzel mi a helyzet? 

Másik gondolata – mert sokat beszélgetett az ellátottakkal és a helyi dolgozókkal is – hogy ez 

a költözés annyira meg fogja fizikailag és lelkileg viselni az időseket, hogy sok egyszerűen nem 

fogja túlélni. A Kovács-Küry intézményről pedig azt lehet tudni, hogy nagyon alacsony 

létszámmal dolgoznak, egy ápolóra rengeteg ellátott jut, és azt a családias légkört, amit az itteni 

ellátottak megszoktak, ott nem fogják tudni megkapni.  

Végül a harmadik dolog, amiről beszélni szeretne, az az, hogy amikor felmerült ez a téma, Ő 

felvette a kapcsolatot Iványi Gábor Lelkész Úrral, akinek annyi volt a kérése, hogy eljönnének 

megnézni az Otthont, szeretnék látni, hogy milyen engedélyei vannak, és lehetne velük 

tárgyalni arról, hogy az intézményt üzemeltetésbe vegyék.  

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: tudomása szerint az említett, Kőrösi Cs. S. utcai ingatlan értékesítésre 

került, viszont a végrendeletben csak az szerepel, hogy a néni a Kapcsolat Központra hagyja a 

pénzt, az már nem, hogy azt konkrétan a mindszenti épületre kell költeni. Ezzel együtt Igazgató 

Asszony elmondta, hogy Ő evidenciának tekinti, hogy ezt a pénzt itt, Mindszenten kívánják 

felhasználni.  

A baj azonban az, hogy hiába költenek bármennyit erre az épületre, ugyanúgy alkalmatlan lesz 

egy végleges engedélyre, mint most, mert annyira kicsi a területbeli kapacitása, hogy a 

törvényileg szükséges további helyiségeket (pl. elkülönítő, orvosi szoba, stb.) már nem lehet 

benne kialakítani. Ráadásul – véleménye szerint – már nincs idő a téli szezonig egy 

fűtéskorszerűsítést végrehajtani, ezért most mindenképpen szükséges lenne egy döntés, hogy 

átmenetileg mi legyen. Természetesen a későbbiekben, amikor az intézmény hosszabb távú 



11 
 

sorsáról lesz szó, lehet egyeztetni pl. Iványi Gáborékkal is, a maga részéről ennek nem látja 

akadályát, hiszen a cél az, hogy az idősek részére minél jobb ellátást tudjanak biztosítani, akár 

állami, vagy akár egyházi fenntartó útján is. Tehát szerinte ketté kellene választani a dolgokat, 

valahogyan „túl kell élni” a telet, és azután lehet, sőt kell azzal foglalkozni, hogy mi lesz 2023. 

április 15. után. 

 

Zsótér Károly polgármester: az biztos, hogy ez az ingatlan alkalmatlan erre a funkcióra, 

sajnos már több mint 10 éve csak ideiglenes működési engedélye van. Ha az említett pénzt 

ráköltenék ennek az épületnek a fűtéskorszerűsítésére, akkor jövő év végéig megoldhatnák a 

fűtését, de utána nem tudni, hogy mi lesz. Hiszen jövő év végével megszűnik a kistérségi 

társulás, önállóan a város biztosan nem kap rá már ideiglenes engedélyt sem. A feladat egyelőre 

szerinte is az, hogy túléljék valahogyan a telet, mert senki sem tudja, hogy még mi következik 

az energiaárak terén, és azon túl azokon a területeken, amiket az energiaárak visznek magukkal. 

Tehát nem ez az egyetlen olyan lépés, ami azt célozza, hogy az Önkormányzat valahogyan 

túlélje ezt a recessziót, csak egyelőre most ez van terítéken, de jönni fognak következők is (pl. 

a közvilágítás időszakos kikapcsolásának lehetősége, a Művelődési Központ működésének téli 

szüneteltetése, stb.). Úgy gondolja, ebben a gazdasági helyzetben minden takarékossági 

lehetőséget meg kell ragadni.  

 

Rácz Árpád képviselő: a 19 fő ellátott hozzátartozói értesítve lesznek erről a lépésről? 

 

Zsótér Károly polgármester: igen, természetesen. Első lépés kell, hogy legyen, hogy a döntés 

megszülessen, utána minden hozzátartozót és minden érintett munkatársat tájékoztatni fognak, 

ami alapvetően az Igazgató Asszony feladata lesz. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: tehát a gondozónők is mennek az idősekkel Vásárhelyre? A 

munkahelyük megmarad? 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: igen, így van, csak a munkavégzés helye a vásárhelyi székhely 

intézmény lesz. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: felmerült az előbb, hogy a jövőről – többek között – az 

egyházzal is lehet tárgyalni. Az egyháznak van pénze az üzemeltetésre? 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: erről nem tud nyilatkozni, Jancsovics Attila Képviselő Úr egyeztetett 

velük.  

 

Zsótér Károly polgármester: nem tudja, Jancsovics Attila Képviselő Úrnak milyen 

információi vannak, akikkel polgármesterként tárgyalt, azok látnak ugyan megoldást, de nem 

Mindszenten. Azaz egy ottani, meglévő intézménybe befogadnák az időseket, mert a 

mindszenti intézmény nem felel meg a törvényi előírásoknak. Abban a pillanatban, amikor a 

hódmezővásárhelyi közgyűlés a kistérség megszüntetéséről döntött, tulajdonképpen megszűnt 

a mindszenti idősek otthona működtetésének lehetősége is, mert a HTKT megszűnése után, ha 

a város önállóan kérné az engedélyt, ez az intézmény már biztosan nem kapná meg.  

 

Pálinkó György Vince képviselő: akkor mennyivel kellene a működtetési költségeket 

kiegészíteni? 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: nem kell kiegészíteni. 
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Zsótér Károly polgármester: az általa említett összeggel kevesebbe kerülne a működtetés. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: kérte, hogy erről részletes és szakszerű tájékoztatást kapjon 

a lakosság, mert egyrészt máris dezinformációk terjednek, másrészt óriási indulatokat fog 

kelteni a dolog.  

 

Zsótér Károly polgármester: úgy látja, hogy sajnos olyan idők következnek, amikor sok ilyen 

döntést kell meghozniuk. Bízik azért benne, hogy a közösség ereje elég lesz ezek 

átvészeléséhez. Hivatkozhatnának sok minden másra, de nem érdemes, egyszerűen oly 

mértékben megemelkedtek az energiaárak, hogy muszáj minden takarékoskodási lehetőséget 

megragadni. Amint már jelezte, más területeken is folyik az előkészítés, hogy takarékosabb, 

hatékonyabb legyen a működés. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: sok mindent nem tud az elhangzottakhoz hozzátenni, a 

megnövekedett energiaárak miatt tényleg muszáj takarékossági lépéseket tenni. Ő is úgy látja, 

hogy az elkövetkező fél-másfél évben több olyan döntés is eléjük fog kerülni, amit nehéz 

szívvel fognak meghozni.  

Éppen ezért gondolkodtatta el a múltkor az, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli 

támogatása ismételt benyújtására három képviselő „nem”-mel szavazott. Hiszen ha már egyszer 

lehetőség van állami támogatás igénybevételére, akkor azt meg kell ragadni, mert még így is 

marad sok olyan kérdés, amit saját erőből kell megoldani. Mindjárt itt van ez, amit most 

tárgyalnak, és még lesz sok, amikre ennek a Képviselő-testületnek kell megtalálnia a megoldást, 

nem másnak. Szerinte nem Mindszent az egyedüli, más településeknek is hasonló döntéseket 

kell meghoznia. 

 

Jancsovics Attila képviselő: megszólíttatott, mivel Ő is „nem”-mel szavazott akkor, ezért 

válaszolni szeretne. Amióta 2019-től képviselő, azt látja, hogy a Kormány az önkormányzatot 

lélegeztetőgépen tartja. Alulfinanszírozás, forrás elvonások, és ha ezeken a rendkívüli 

támogatási pályázatokon igényelt a város 100-120 millió forintot, annak csak a töredékét adták 

meg, tehát egész egyszerűen felesleges a Kormány, vagy az országgyűlési képviselő felé 

fordulni, mert nem jön támogatás. Egyszerűen ennek a Kormánynak nem érdeke az 

önkormányzatiság fenntartása.  

 

Zsótér Károly polgármester: nem hiszi, hogy az ilyen vitának most volna az ideje. Az viszont 

leszögezhető, hogy a város bárminemű fejlődése, fejlesztése az ennek a Kormánynak 

köszönhető. A támogatások összege évek óta kb. egyforma összegű, az, hogy ez most a 

Kormány hibája vagy nem, erről szerinte most ne vitázzanak.  

 

Tóth Csaba képviselő: amikor ezt a ciklus elkezdték, informálisan megegyeztek, hogy a 

politikát nem hozzák be a döntésekbe, ehhez képest a Képviselő Úr már nem először teszi ezt. 

Úgy gondolja, a nagy eladósodás nem ennek a Kormánynak az idején kezdődött, hanem jóval 

korábban, de nem ez a lényeg, mert lehetne ide-oda mutogatni, de az nem vezet sehová. Itt 

helyben együtt kell megoldást találni a problémákra. Abban még akár igazat is ad Jancsovics 

Attila Képviselő Úrnak, hogy az igényelthez képest valóban kis összegű támogatásokat kap a 

város évente, de az ilyen támogatás ettől függetlenül mindig „talált pénz”, a keveset is meg kell 

becsülni. Változatlanul csak azt tudja hangsúlyozni, hogy politikától mentesen, együtt kell 

dolgozni a problémák megoldásán, és megtalálni az a megoldást, ami a legkevésbé fáj. 
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Zsótér Gábor alpolgármester: csatlakozott Tóth Csaba képviselőhöz, nem a hibákat kell 

keresni, hanem a megoldásokat megtalálni.  

 

Zsótér Károly polgármester: ezzel lezárta a téma vitáját, és átadta a szót a jegyzőnek a 

határozati javaslat ismertetése érdekében. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: ismertette a határozati javaslatot, mely szerint Mindszent Város 

Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Kapcsolat Központ Mindszenti Időskorúak Ápolást-Gondozást Nyújtó Otthona ellátottjai 2022. 

november 1. és 2023. április 15. közötti időszakban – átmeneti jelleggel – a Kapcsolat Központ 

6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6. sz. alatti székhely intézményében kerüljenek 

elhelyezésre. 

Az ideiglenes elhelyezés időtartama alatt a mindszenti intézményben foglalkoztatott 5 fő ápoló, 

1 fő vezető ápoló, 1 fő szakmai vezető, 1 fő takarító és 1 fő mosónő munkavégzési helye is a 

hódmezővásárhelyi székhely intézményben lesz.  

 

Zsótér Károly polgármester: az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

158/2022.  (IX. 28.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Időskorúak Ápolást-Gondozást Nyújtó Otthona ellátottjainak ideiglenes 

elhelyezése. 

 

H A T Á R O Z A T : 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó szóbeli előterjesztést, 

melynek alapján hozzájárul, hogy a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Kapcsolat Központ Mindszenti Időskorúak Ápolást-Gondozást Nyújtó Otthona 

ellátottjai 2022. november 1. és 2023. április 15. közötti időszakban – átmeneti jelleggel 

– a Kapcsolat Központ 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6. sz. alatti székhely 

intézményében kerüljenek elhelyezésre. 

 

Az ideiglenes elhelyezés időtartama alatt a mindszenti intézményben foglalkoztatott 5 

fő ápoló, 1 fő vezető ápoló, 1 fő szakmai vezető, 1 fő takarító és 1 fő mosónő 

munkavégzési helye is a hódmezővásárhelyi székhely intézményben lesz.  

 

 

Erről a határozatról értesítést kap:  

 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző  

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda  

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda  

- HTKT Kapcsolat Központ 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6. 
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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 

 

 


