46/2021. (X. 7.) Kt. sz.
Tárgy: Napirend elfogadása.
HATÁROZAT:
Mindszent Város Képviselő-testülete a 2021. október 7-i rendkívüli nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Előzetes hozzájárulás hulladékudvar létesítéséhez.
2. Ivóvízminőség-javító program vállalkozási szerződése 2. sz. módosításának
jóváhagyása.
Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly polgármester
- Dr. Végh Ibolya jegyző

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

Dr. Végh Ibolya sk.
jegyző
A kivonat hiteléül:

adm.

47/2021. (X. 7.) Kt. sz.
Tárgy: Előzetes hozzájárulás hulladékudvar létesítéséhez.
HATÁROZAT:
Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó
előterjesztést, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján kinyilvánítja a
Tiszta Ország Programban való részvételi szándékát, egyben előzetes hozzájárulását
adja ahhoz, hogy Mindszent Város közigazgatási területén az NHKV Zrt
hulladékudvart létesítsen.
A hulladékudvar létesítéséhez önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant nem tud
biztosítani, ugyanakkor javasolja a Magyar Állam tulajdonában lévő: 0321/7 hrsz-ú
(Aranyosszék szemétlerakó telep 22,16 ha, kezelő: MNV Zrt) ingatlan ilyen célú
hasznosítását.
A javasolt ingatlan közművekre közvetlenül rácsatlakoztatható, a területen
hulladékgazdálkodási tevékenység végezhető, vízzáró és szilárd burkolattal ellátott
közlekedési útvonalon megközelíthető.
Erről a határozatról értesítést kap:
-

Zsótér Károly Sándor polgármester
Dr. Végh Ibolya jegyző
Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt 1036
Budapest, Lajos u. 103.

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

Dr. Végh Ibolya sk.
jegyző
A kivonat hiteléül:

adm.

48/2021. (X. 7.) Kt. sz.
Tárgy: Ivóvízminőség-javító program vállalkozási szerződése 2. sz. módosításának
jóváhagyása.
HATÁROZAT:
Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a KEHOP-2.1.2-15-2016-00002
azonosítószámú, a „Délkelet-Magyarország ivóvízminőség-javító program 1.
(DKMO 1.)” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési
feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés 2. sz. módosítását az alábbiak
szerint jóváhagyja:
1. A meglévő mindszenti víztorony felújítása elmarad, ebből következően a
szerződéses ár 45.618.500,- Ft-tal csökken, a Vállalkozó a felújításra
meghatározott költségek megtérítésére nem jogosult.
2. A meglévő víztorony felújítása helyett új hidroglóbusz létesül, a meglévő
víztorony elbontásra kerül, és mintegy 300 m összekötő nyomóvezeték készül,
melyekre tekintettel a szerződéses ár 151.063.280,- Ft-tal kiigazítandó.
3. Mindszent város tekintetében a szerződéses időtartam az új víztorony
megvalósításának időszükségletével, azaz 350 nap időtartammal kiigazításra
kerül, melynek első napja a szerződésmódosítás hatályba lépésének napja.
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:

polgármester

Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly polgármester
- Dr. Végh Ibolya jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 1139 Budapest, Pap Károly
u. 4-6.
K.m.f.
Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

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

