28/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Napirend elfogadása.
HATÁROZAT:
Mindszent Város Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30-i rendes nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
közötti tevékenységről.
2. Tájékoztató a Járási Hivatal Mindszenti Kormányablak tevékenységéről.
3. Beszámoló a Mindszenti Idősekért Közalapítvány tevékenységéről.
4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
5. Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi rendkívüli önkormányzati
támogatásának ismételt igénylése.
6. Településképi rendelet módosítása.
7. Élelmiszer közbeszerzés kiírása.
8. Döntés az őszi és téli szünidei étkeztetésről (2021/2022-es tanév)
9. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022.
évi fordulójához való csatlakozásról.
10. Engedély nélküli építkezések a Kisrévben.
11. Mindszenti Horgász Egyesület kérelme.
12. Önkormányzati tulajdonú külterületi útra érkezett vételi ajánlat (0400/15 hrsz.)
13. Önkormányzati tulajdonú külterületi útra érkezett vételi ajánlat (0392/2 hrsz.)
14. Tóth Péterné díj-visszafizetési kérelme.
15. Tájékoztatás és döntés a Köztársaság tér 12. sz. alatti társasház épület
tetőfelújításának tárgyában.
16. Tájékoztatás és döntés „A mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése”
tárgyú projekt szabálytalansági eljárásainak vonatkozásában.
17. Döntés bölcsődei ellátás vonatkozásában megkötendő feladat-ellátási
szerződésről.
18. Tiszai strand kemping és a Nagyrévi komp-kilátó felújításához kivitelező
kiválasztása VP6-19.2.1.-84-9.1.19 pályázatban.
Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly polgármester
- Dr. Végh Ibolya jegyző
K. m. f.
Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:
adm.

Dr. Végh Ibolya sk.
jegyző

29/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két testületi ülés
közötti tevékenységről.
HATÁROZAT:
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 Sándor polgármester
- Dr. Végh Ibolya jegyző

K. m. f.

Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

Dr. Végh Ibolya sk.
jegyző
A kivonat hiteléül:

adm.

30/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Mindszenti Kormányablak
tevékenységéről.
H A T Á RO Z A T :
Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és
elfogadja a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Mindszenti Kormányablak
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly Sándor polgármester
- Dr. Végh Ibolya jegyző
- Dr. Szegély Judit Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal vezetője 6800 Hódmezővásárhely, Ady E. út 14.

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

Dr. Végh Ibolya sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

adm.

31/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy:

Beszámoló „A
tevékenységéről.

Mindszenti

Idősekért”

Közalapítvány

2019-2020.

évi

HAT Á R O ZAT :
Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és
elfogadja „A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány 2019-2020. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly Sándor polgármester
- Dr. Végh Ibolya jegyző
- Szécsényi Józsefné „A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány Kuratórium elnöke

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

Dr. Végh Ibolya sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

adm.

32/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi rendkívüli önkormányzati
támogatásának ismételt igénylése
HATÁROZAT:
Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy pályázatot nyújt
be a lehető legmagasabb összegben Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 5.2.1.5. pontjában
meghatározott települési önkormányzatok rendkívüli támogatására, amennyiben arra
lehetőség adódik.
Felhatalmazza és egyben felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt a szükséges
dokumentumok aláírására és az intézkedések megtételére.
Ezzel egyidejűleg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján tudomásul
veszi és elfogadja az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a 2021.
szeptember 28-án fennálló szállítói és egyéb tartozásokról szóló, a Közgazdasági
Iroda által készített kimutatást.
Határidő:

2021. december 31.

Felelős:

jegyző

Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly Sándor polgármester
- dr. Végh Ibolya jegyző
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda

K.m.f.
Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

dr. Végh Ibolya sk.
jegyző
A kivonat hiteléül:

adm.

33/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: „Élelmiszer-alapanyagok beszerzése 12 hónapra, 2022. január 1-től” tárgyú
közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása
HATÁROZAT:
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
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.

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

Dr. Végh Ibolya sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

adm.

34/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Döntés az őszi és téli szünidei étkezésről
HATÁROZAT.
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 2021/2022-es 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
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Polgármesteri Hivatal Integrált Szolgáltató Iroda
- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

dr. Végh Ibolya sk.
jegyző
A kivonat hiteléül:

adm.

35/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2022. évi fordulójához.
HATÁROZAT:
Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. 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 2022. évi fordulójához és elfogadja a pályázati kiírásban szereplő
Általános Szerződési Feltételeket.
2.) Elfogadja a határozat mellékletét képező, a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója elbírálásának rendjéről szóló
szabályzatát azzal, hogy az önkormányzati támogatás összegét 8.000,-Ft/fő/hó
összegben állapítja meg.
3.) Az ösztöndíjpályázaton való részvétel költségvetési fedezetét 2022. évre a
beérkezett pályázatok ismeretében határozza meg, és azt a 2022. 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

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

Dr. Végh Ibolya sk.
jegyző
A kivonat hiteléül:

adm.

36/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Engedély nélküli építkezések a Kisrévben
HATÁROZAT:
Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonában,
Natura 2000 területen lévő Mindszent külterület 0138/2 hrsz és a 0139 hrsz alatt
felvett ingatlanokon az Önkormányzat tudta és engedélye nélkül megépült nyaralókkal
és hétvégi házakkal kapcsolatos előterjesztést.
Utasítja a polgármestert, hogy az engedély nélkül létesített ingatlanok vonatkozásában
kezdeményezzen építéshatósági eljárást. Az erdő és aljnövényzet károsítása miatt
keresse meg a környezetvédelmi hatóságot.
Tekintettel arra, hogy az épületek árvízvédelmi területen kerültek elhelyezésre, erről
értesítse az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságot.
Határidő: azonnal
Felelős:

polgármester
jegyző

Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly polgármester
- Dr. Végh Ibolya jegyző
- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
Kmf.

Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

Dr. Végh Ibolya sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

adm.

37/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Mindszenti Horgász Egyesület kérelme
HATÁROZAT:
Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a Mindszenti
Horgász Egyesület kérelmének helyt ad és az Egyesület karbantartási kötelezettsége
mellett a Mindszent belterület 401/2 hrsz-ú ingatlanon található 7x7 méteres külső
méretű, téglafalazatú, lapos-tetős épületet a Mindszenti Polgárőr Egyesülettel történő
használati szerződés megszüntetését követően, határozatlan időre, ingyenesen
használatba adja a Mindszenti Horgász Egyesület részére.
Felkéri a jegyzőt a szerződés-tervezet elkészítésére, továbbá felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős:

jegyző, 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
- Mindszenti Horgász Egyesület

K.m.f.
Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

Dr. Végh Ibolya sk.
jegyző
A kivonat hiteléül:

adm.

38/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú külterületi útra érkezett vételi ajánlat (0400/15 hrsz.)
HATÁROZAT:
Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a Mindszent
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Mindszent, külterület 0400/15
hrsz. alatt felvett, 6521 m2 területtel nyilvántartott, kivett út megnevezésű külterületi
ingatlant nem értékesíti, tekintettel annak forgalomképtelen voltára.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Szunyi Zoltán ajánlattevő kiértesítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly polgármester
- dr. Végh Ibolya jegyző
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Szunyi Zoltán 6630 Mindszent, Hársfa utca 11.

K.m.f.
Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

dr. Végh Ibolya sk.
jegyző
A kivonat hiteléül:

adm.

39/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú külterületi útra érkezett vételi ajánlat (0392/2 hrsz.)
HATÁROZAT:
Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján akként határoz, hogy a Mindszent
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Mindszent, külterület 0392/2
hrsz. alatt felvett, 2400 m2 területtel nyilvántartott, kivett út megnevezésű külterületi
ingatlant nem értékesíti, tekintettel annak forgalomképtelen voltára.
Felkéri a polgármestert,
kiértesítéséről.

hogy

gondoskodjon

Szunyi

Zoltán

ajánlattevő

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly polgármester
- dr. Végh Ibolya jegyző
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Szunyi Zoltán 6630 Mindszent, Hársfa utca 11.

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

dr. Végh Ibolya
jegyző

A kivonat hiteléül:

adm.

40/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásának elrendelése.
HATÁROZAT:
Mindszent Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Tóth Péterné díj
visszafizetési kérelme” tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.
Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly polgármester
- dr. Végh Ibolya jegyző

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

dr. Végh Ibolya
jegyző

A kivonat hiteléül:

adm.

41/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Tájékoztatás és döntés a Köztársaság tér 12. sz. alatti társasház-épület
tetőfelújításának tárgyában.
HATÁROZAT:
1.) Mindszent Város Képviselő–testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a Mindszent,
Köztársaság tér 12. szám alatti társasház tetőfelújítási munkálataihoz hozzájárul,
ezzel egyidejűleg a társasház részére a tetőfelújítási munkálatok elvégzése
érdekében legfeljebb 50 millió Ft összegű fedezetet biztosít, amely fele részben a
2021-es, míg fele részben a 2022-es költségvetési évet terheli.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy Mindszent Város Önkormányzata
képviseletében folytasson tárgyalást a tulajdonostársakkal a tulajdoni
hányadukra eső megelőlegezett összeg visszafizetésének módjáról és annak
ütemezéséről.
2.) Mindszent Város Képviselő–testülete felkéri a jegyzőt a költségek fedezetének
Mindszent Város Önkormányzata 2021. évi valamint 2022. évi költségvetésében
történő biztosítására az alábbiak szerint:
2021. év:
Átcsoportosítás sora
Kerékpárút Hmvh-Mindszent
(átminősítés és egyéb eljárási
ktg-ek)
Önkormányzati ingatlanok,
lakások (Köztárs.tér 5; 7;
12.) felújítása lakbér-bevétel
átcsoportosításából
Közművelődési
érdekeltségnövelő
2021/2022.
Keller
új
elektromos hálózat
Járdafelújítás
Összesen

Határidő: azonnal
Felelős:

polgármester, jegyző

Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly Sándor polgármester
- Dr. Végh Ibolya jegyző
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda

Átcsoportosítandó összeg
500 000

18 529 335

5 420 000
764 206
25 213 541

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Földházi Zoltán közös képviselő (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák A. út 13.)

K.m.f.
Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

dr. Végh Ibolya sk.
jegyző
A kivonat hiteléül:

adm.

Kivonat:
Mindszent Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 30-án megtartott 4., rendes ülésének
jegyzőkönyvéből.

42/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Tájékoztatás és döntés „A mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése”
tárgyú projekt szabálytalansági eljárásainak vonatkozásában.
HATÁROZAT:
1.) Mindszent Város Képviselő–testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy „A
mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése” tárgyú, TOP-1.2.1-16-CS12017-00006 azonosítószámú projektje vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Döntőbizottsága által kiszabott 800.000,- Ft összegű bírságból
valamint ennek következményeként a projekt költségeinek 8.745.500,- Ft
támogatási összeggel Pénzügyminisztérium által történő csökkentéséből eredő
kárigényét a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatással
megbízott Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt-vel (1135 Budapest,
Mór u. 2-4.) szemben érvényesíti.
Felkéri továbbá a polgármestert Mindszent Város Önkormányzata, mint
megbízó jogainak gyakorlására valamint minden, az üggyel kapcsolatos,
továbbiakban szükséges jognyilatkozat megtételére.
2.)Mindszent Város Képviselő–testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján felkéri a jegyzőt a 4.038.598,Ft összegű támogatásmegvonásból eredő költségnövekmény fedezetének
Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében történő
biztosítására.
Határidő: azonnal
Felelős:

polgármester, jegyző

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
K.m.f.
Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

dr. Végh Ibolya sk.
jegyző
A kivonat hiteléül:
adm.

43/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Döntés bölcsődei
szerződésről.

ellátás

vonatkozásában

megkötendő

feladat-ellátási

HATÁROZAT:
1.) Mindszent Város Képviselő–testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a bölcsődei
ellátás, mint közfeladat ellátásáról 2021. október 01. napjától a
Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Önkormányzatával megkötendő, mellékelt
tartalom szerinti feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik.
Felkéri továbbá a polgármestert Mindszent Város Önkormányzata, mint
megbízó jogainak gyakorlására, valamint minden, az üggyel kapcsolatos,
továbbiakban szükséges megállapodás aláírására, jognyilatkozat megtételére.
2.) Mindszent Város Önkormányzata vállalja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzata számára a feladatok teljesítéséért hozzájárulást fizet,
amelynek összegét a megbízott önkormányzat általi, bölcsődei ellátáshoz
kapcsolódóan teljesített tárgyévi összes kiadás, valamint a tárgyévre vonatkozó az
egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó központi
támogatás és intézményi működési bevételek különbözetének figyelembe
vételével, a bölcsődei ellátást igénybe vevők létszáma alapján 1 gyermekre vetített
összegben, utólag, a tárgyévet követő év március 15. napjáig határozzák meg.
Határidő: azonnal
Felelős:

polgármester, jegyző

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
K.m.f.
Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

dr. Végh Ibolya sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
adm.

44/2021. (IX. 30.) Kt. sz.
Tárgy: Tiszai strand kemping és a Nagyrévi komp-kilátó felújításához kivitelező
kiválasztása VP6-19.2.1.-84-9.1.19 pályázatban
HATÁROZAT:
Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a VP6-19.2.1.84-9.1.19 - „Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív
turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések” című pályázat műszaki tartalmának
megvalósításához a szükséges 5.585.822,-Ft önerőt - alapvetően és elsősorban a
2022. évi költségvetés terhére – biztosítani kívánja, és a pályázatot érintően az
árajánlatkérésben részletezett tevékenységek megvalósításával Bíró Gergely e.v.-t
bízza meg az árajánlatnak megfelelő 9.445.000,-Ft+ÁFA összegért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződést
9.445.000- Ft + ÁFA vállalkozói díj kikötés mellett kösse meg. Felhatalmazza
továbbá, hogy annak érdekében, hogy a megvalósítás költségei a 2022. évi
költségvetést terheljék, az Irányító Hatósághoz a megvalósításra vonatkozó haladék
megadása, a Támogatói Okirat ilyen irányú módosítása iránt nyújtson be kérelmet.
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
- Bíró Gergely e.v., mint ajánlattevő

K.m.f.
Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

dr. Végh Ibolya sk.
jegyző
A kivonat hiteléül:
adm.

