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Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2020. február 19-én megtartott 3., rendkívüli 

nyílt üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

Jelen vannak:   Zsótér Károly polgármester, Jancsovics Attila, Kororm Éva Andrea, Pálinkó 

György Vince, dr. Pálinkó Mihály, Rácz Árpád és Tóth Csaba képviselők, dr. 

Késmárki-Szabó Olga jegyző. 

  

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

ülést, és megállapította, hogy az 7 fővel határozatképes. Elmondta, hogy Zsótér Gábor 

alpolgármester és Mihály Ferenc képviselő előre jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt 

venni. 

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban szereplő egy napirendi ponttal. 

 

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

 

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

 

27/2020. (II. 19.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2020. február 19-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. „Vízilátványosság létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes 

ajánlattevő kiválasztása.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

 
 

1./ „VÍZILÁTVÁNYOSSÁG LÉTESÍTÉSE” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI 

ELJÁRÁSBAN NYERTES AJÁNLATTEVŐ KIVÁLASZTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elöljáróban elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén 

részletesen megtárgyalták a témát, ezért kérte a Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

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

javasolja nyilvánítani, és nyertesnek a Kraft HD Zrt.-t (székhelye: 1089 Budapest, Teréz krt. 

6.) indítványozzák kihirdetni 34 millió 982 ezer forint nettó árral. 
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Jancsovics Attila képviselő: kérdése, hogy az eljárás során ellenőrizték-e, hogy ez a cég el 

tudja-e végezni megfelelő színvonalon a munkát? 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezető: igen, a közbeszerzési tanácsadónak 

kötelessége minden ajánlattevőt leellenőrizni ebből a szempontból. E mellett a cégnek is 

nyilatkoznia kell erről, továbbá az elektronikus felületen is csak akkor tud regisztrálni, ha 

bizonyos alapvető feltételeknek megfelel. 

 

Rácz Árpád képviselő: azért vetődött fel ez a kérdés, mert a cégadatok alapján két vezetője 

és két alkalmazottja van a cégnek. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezető: ez nem kizáró ok, igénybe vehet pl. 

alvállalkozót.  

 

Zsótér Károly polgármester: a cég elsősorban mérnöki feladatokkal, tervezéssel 

foglalkozik, a kivitelezésre általában alvállalkozót vonnak be. Ami mellettük szól, hogy az Ő 

kivitelezésükben készült a bajai, hasonló ködszínház. 

 

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

 

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

 

28/2020. (II. 19.) Kt. sz. 

 

Tárgy: „Vízilátványosság (ködszínház) létesítése” közbeszerzési eljárásban nyertes 

ajánlattevő kiválasztása. 

 

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 

„Vízilátványosság (ködszínház) létesítése” tárgyú közbeszerzést eredményesnek 

nyilvánítja és nyertesének a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő Kraft HD Zrt.-t 

(székhelye: 1089 Budapest, Teréz krt. 6., adószáma: 25540211-2-42) választja ki. Az 

ajánlati ár: nettó 34.982.000,- Ft. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Kraft HD Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződés 

aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Késmárki-Szabó Olga jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 
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- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Murvai László, Saldo Zrt. 1135 Bp., Mór u. 2-4. 

 

Zsótér Károly polgármester: napirend után megadta a szót dr. Pálinkó Mihály képviselőnek. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: nyomatékosan szeretné kérni, hogy az állati 

hulladéklerakónál a kamerarendszer kerüljön kiépítésre. A napokban tapasztalta, hogy a 

Szabadság utca és a Horváth Gy. utca kereszteződésénél, ahol lakik, az árokban, nejlon 

zacskóba téve egy döglött macskát hajítottak el. Ha valaki a főutcán megcsinál ilyet, mi lehet 

azokon a helyeken, ahol senki nem látja? A múlt ülésen elhangzott, hogy lesz ott kamera, 

most csak nyomatékosítani szerette volna, hogy tényleg szükség van rá.  

 

Zsótér Károly polgármester: ezután megadta a szót Rácz Árpád képviselőnek. 

 

Rácz Árpád képviselő: az elektronikai hulladék gyűjtésével kapcsolatban beszélt annak a 

szentesi óvodának a vezetőjével, amelyik példa elhangzott itt valamelyik ülésen. Az 

intézményvezető elmondta, hogy a vállalkozó az elektronikai hulladékot a tv-k és a monitorok 

kivételével gyűjti. Konténert helyez ki, és az óvoda kb. 30-40 ezer forintot kapott a gyűjtésért. 

Meg kellene fontolni a lehetőséget. 

 

Másik dolog, amiről szólni szeretne, hogy villamosítják a készülő ipari csarnokot, ezzel együtt 

jó volna megoldani, hogy a közvilágítás is kiépüljön odáig. Javasolja, hogy fel kellene venni a 

kapcsolatot az áramszolgáltatóval, és lépni ebben az ügyben. 

 

Zsótér Károly polgármester: harmadikán fog hozzá jönni az áramszolgáltató önkormányzati 

kapcsolattartója egyeztetésre, meg fogják beszélni ezt a kérdést is, illetve kérni fognak az 

áramszolgáltatótól egy indikatív ajánlatot erre. 

 

Az elektronikai hulladék gyűjtését a Jogi Iroda szervezi. 

 

Rácz Árpád képviselő: igen, de Jancsovics Attila képviselő talált egy olyan céget, ami a tv-t 

és a monitort is gyűjti, teljesen ingyen, bár igaz, hogy az összegyűjtésért sem fizet semmit. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte, hogy a cég elérhetőségeit adják át a jogi irodavezetőnek, 

aki majd megkeresi a legjobb lehetőséget. Ha ingyenes, akkor jó, ha fizetni kell érte, akkor 

majd a költségvetés elfogadása után a Környezetvédelmi Alap terhére lehet a felmerülő 

költségeket rendezni.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért az ülést bezárta. 

 

 

K. m. f.  

 

 
Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Késmárki-Szabó Olga 

jegyző 

 


