
 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2019. október 25-én megtartott 19., rendkívüli 

nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

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

Korom Éva Andrea, Mihály Ferenc, Pálinkó György Vince, dr. Pálinkó 

Mihály, Rácz Árpád és Tóth Csaba képviselők, dr. Megyeri Szilvia jegyző. 

  

 

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

testületi ülést. A határozatképesség megállapítása előtt tájékoztatást adott arról – ami 

egyébként ismert minden képviselő előtt – hogy az alakuló ülésen előre lekötött külföldi útja 

miatt dr. Pálinkó Mihály képviselő nem tudott részt venni, ezért neki most kell letennie a 

képviselői esküt, mielőtt megkezdenék a munkát. 

 

Ezt követően dr. Pálinkó Mihály letette az alábbi szövegű esküt: 

 

„Én ……….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Mindszent fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorolom.  

 

(Az eskü/fogadalom tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskü letétele után dr. Pálinkó Mihály képviselő aláírta az esküokmányt és átvette 

megbízólevelét. 

 

Zsótér Károly polgármester: ezután megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes 

létszámmal határozatképes.  

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban a nyílt ülésre tervezett három, valamint a 

zárt ülésre tervezett két napirendi ponttal. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

176/2019. (X. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 
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H A T Á R O Z A T :  

 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2019. október 25-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Közvilágítás energia beszerzési eljárás nyertesének kiválasztása.  

 

2. Delegálás a DAREH taggyűléseire. 

  

3. VP6-19-2.1-84-2-17 pályázat keretében nyertes ajánlattevő kiválasztása.  

  

Zárt ülés:  

 

4. Élelmiszer közbeszerzés ajánlattételi dokumentáció elfogadása.  

 

5. A Mindszenti Városgazda Kft. új ügyvezetőjének megválasztása.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

 

 

 

1./ KÖZVILÁGÍTÁS ENERGIA BESZERZÉSI ELJÁRÁS NYERTESÉNEK 

KIVÁLASZTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Koncsek Bálint ügyintézőt az előterjesztés szóbeli 

kiegészítésére. 

 

Koncsek Bálint ügyintéző: röviden szóban is összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

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

E.ON Energiaszolgáltató Kft. nyertessé nyilvánítását javasolja. 

 

Zsótér Károly polgármester: maga is úgy látja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot kell 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

177/2019. (X. 25.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Közvilágítás – energiaellátás beszerzési eljárás nyertesének kiválasztása 2020-

2021. évre 

 

H A T Á R O Z A T :  

  

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó tárgyú előterjesztést 

és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, 
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hogy az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 2019. október 21. napján kelt ajánlatát fogadja 

el, és vele köt szerződést 2020. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban a 

település közvilágításának villamos-energia szolgáltatása tárgyában. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Integrált Szolgáltató Iroda 

 
 
 
 

2./ DELEGÁLÁS A DAREH TAGGYŰLÉSEIRE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte dr. Túri-Nagy János jogtanácsost a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Dr. Túri-Nagy János jogtanácsos: röviden szóban is összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dr. Pálinkó Mihály képviselőt 

javasolja delegálni a DAREH taggyűléseire. 

 

Zsótér Károly polgármester: úgy látja, egyelőre azért lenne érdemes fenntartani a város 

DAREH tagságát, mert a Társulás összeállított egy komplett pályázatot a volt hulladéklerakó 

rekultiválásának támogatására, és az – a Társulás által aktualizálva, vele közösen - azonnal 

benyújtható, mihelyt a kérdéses ingatlan városi tulajdonba kerül.  

Ezen túlmenően természetesen megkérdezte dr. Pálinkó Mihály képviselőt, hogy vállalja-e ezt 

a megbízatást? 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: nyilatkozott, hogy vállalja. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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178/2019. (X. 25.) Kt. sz. 
 

Tárgy: Delegálás a DAREH taggyűléseire 

 

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 megbízza és meghatalmazza Dr. 

Pálinkó Mihály (szül: Szentes, 1951.11.25., an.: Hevesi Eszter) 6630 Mindszent, 

Horváth Gy. u. 1. sz. alatti lakost, hogy Mindszent Város Önkormányzatát, mint a 

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás tagját a Társulás taggyűlésein képviselje.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- DAREH Társulás munkaszervezete 

- Dr. Pálinkó Mihály meghatalmazott 

  

 

 

3./ VP6-19-2.1-84-2-17 PÁLYÁZAT KERETÉBEN NYERTES AJÁNLATTEVŐ 

KIVÁLASZTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Erdősi Norbert projektmenedzsert a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Erdősi Norbert projektmenedzser: röviden szóban is összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Rextra Kft. által tett 

legkedvezőbb ajánlat elfogadását javasolja. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

179/2019. (X. 25.) Kt. sz. 
 

Tárgy: VP6-19-2.1-84-2-17 pályázat keretében nyertes ajánlattevő kiválasztása. 
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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 VP6-19-2.1-

84-2-17 kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a gyógyászati csomagok beszerzésére a 

Rextra Kft.-t bízza meg 5 001 096,- Ft + áfa értékben. 

 

Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőnek küldje ki a 

megrendelést 5 001 096,- Ft + áfa vállalkozói díj kikötése mellett. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Megyeri Szilvia jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Rextra Kft. nyertes ajánlattevő 

 

  

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. Megyeri Szilvia 

jegyző 

 


