
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2020. július 8-án megtartott 7., rendkívüli nyílt 

üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

Jelen vannak:    Zsótér Gábor alpolgármester, Jancsovics Attila, Korom Éva Andrea, Mihály 

Ferenc, Pálinkó György Vince és Rácz Árpád képviselők, Németh István 

aljegyző. 

  

Zsótér Gábor alpolgármester: köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a képviselő-testületi 

ülést, és megállapította, hogy az 6 fővel határozatképes.  

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban szereplő 3 napirendi ponttal. Elmondta 

egyben, hogy a testületi ülést megelőző pénzügyi bizottsági ülésen valamennyi képviselő 

jelenlétében mindhárom témát már megtárgyalták. 

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

100/2020. (VII. 8.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2020. július 8-i rendes ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Önkormányzati fejlesztési pályázat (óvoda felújítás) benyújtása.  

2. Komplejáró felújítás kivitelezőjének kiválasztása.  

3. Muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatásának pályázata.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 
 

1./ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT (ÓVODA FELÚJÍTÁS) 

BENYÚJTÁSA. 

 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért kérte a Pénzügyi 

Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését. (A Pénzügyi Bizottság ülésén sem az 

elnök, sem az elnök-helyettes nem tudott részt venni, ezért az ülést a Bizottság Ügyrendje 

értelmében a rangidős képviselő-tag, Pálinkó György Vince képviselő vezette.) 
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Pálinkó György Vince Biz. tagja: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 

javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

101/2020. (VII. 8.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Önkormányzati fejlesztési pályázat (óvoda felújítás) benyújtása. 

 

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 

előterjesztésben szereplő műszaki tartalommal pályázatot nyújt be a Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. 

c) pont szerinti „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 

felújítása” keretén belül a Károly Óvoda felújításának támogatására.  

 

A pályázatot bruttó 31.214.517,- Ft beruházás összegben kívánja benyújtani a Magyar 

Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóságához. Az önkormányzati önerő 

1.560.726,- Ft, mértéke 5%. 

 

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 elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

2./ KOMPLEJÁRÓ FELÚJÍTÁS KIVITELEZŐJÉNEK KIVÁLASZTÁSA. 

 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért kérte a Pénzügyi 

Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

Pálinkó György Vince Biz. tagja: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Kovács Gépszer Kft-t 

javasolja kivitelezőnek kiválasztani, és Őket bízni meg a munkával 6 357 665,- Ft + áfa 

értékben. 
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Zsótér Gábor alpolgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

102/2020. (VII. 8.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Komplejáró felújítás kivitelezőjének 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 „Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 1. 

pontja szerinti „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” című 

pályázathoz kapcsolódóan a komplejáró felújítási munkálatok elvégzésére a Kovács 

Gépszer Kft..-t (6630 Mindszent, Ady E. u. 42.) bízza meg 6 357 665,- Ft + áfa 

értékben. 

 

Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói 

szerződést 6 357 665,- Ft + áfa vállalkozói díj kikötése mellett kösse meg. 

 

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 

 

 

 

 

3./ MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁNAK PÁLYÁZATA. 

 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért kérte a Pénzügyi 

Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését.  

 

Pálinkó György Vince Biz. tagja: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 

javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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103/2020. (VII. 8.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatásának pályázata. 

 

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 pályázatot nyújt 

be a „Muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatásának pályázata” című felhívásra az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye 

és a támogatási szerződést megkösse. 

 

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 

 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: egyéb napirendi pont nem volt, ezért megköszönte a 

munkában való részvételt, és az ülést bezárta. 

 

 

K. m. f.  

 

 

Zsótér Károly polgármester 

helyett: 

 

 

Zsótér Gábor  

alpolgármester 

Dr. Végh Ibolya jegyző 

helyett: 

 

 

Németh István 

aljegyző 

 

 

 

 


