
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2022. május 4-én megtartott 10., rendkívüli nyílt 

üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

Jelen vannak:    Zsótér Károly polgármester, Zsótér Gábor alpolgármester, Korom Éva 

Andrea, Mihály Ferenc, Pálinkó György Vince, dr. Pálinkó Mihály és Tóth 

Csaba képviselők, dr. Végh Ibolya jegyző. 

  

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

ülést, és megállapította, hogy az (7 fővel) határozatképes. Elmondta, hogy Jancsovics Attila és 

Rácz Árpád képviselők előre jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt venni. 

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére, azzal, hogy a meghívóban szereplő öt napirendi pontot 

indítványozta további egy napirendi ponttal, konkrétan az „Adomány alszámlán lévő összeg 

további felosztása” tárgyú előterjesztéssel kiegészíteni, amit zárt ülésen tárgyalnának. 

 

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

 

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

 

82/2022.  (V. 4.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  
 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2022. május 4-i rendkívüli ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Kisfaludy 2030 Strandfejlesztés 2021.  

2. A 2022. évi Közbeszerzési terv módosítása.  

3. Belterületi utak felújítása – közbeszerzési eljárás megindítása.  

4. Egészségház felújításához kivitelező kiválasztása.  

5. Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása.  

Zárt ülés: 

6. Adomány alszámlán lévő összeg további felosztása.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 
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1./ KISFALUDY 2030 STRANDFEJLESZTÉS 2021. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: elmondta, hogy a testületi ülés témáit a Pénzügyi Bizottság 

ülésén megtárgyalták, ezért kérte a Bizottság véleményének, javaslatának ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az anyagnak megfelelően javasolja 

a pályázattól való elállást. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

83/2022.  (V. 4.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Kisfaludy 2030 program Strandfejlesztés 2021. pályázattól való elállás. 

 

 

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 „Magyarország 

Kormányának felhívása a magyarországi szabadvízi strandok, illetve természetes fürdő-

helyek, mint természeti értékek szezonban és szezonon kívüli látogathatóságának 

biztosítása érdekében” megnevezésű felhívás kapcsán a „Strandfejlesztés 2021” című 

pályázat megvalósításától eláll.  

 

A Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéstől való elállásról a 

Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-t, mint Támogatót értesítse.  

  

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 

- Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 

 

 

 

 



3 
 

2./ A 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság e témát is megtárgyalta és javasolja 

a módosítás elfogadását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

84/2022.  (V. 4.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítása. 

 

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 előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi módosított 

Közbeszerzési tervét.  

 

Felkéri a jegyzőt, intézkedjen a Közbeszerzési terv közzétételéről az EKR-felületen és 

a város honlapján. 

  

Határidő: azonnal 

 

Felelős:    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 

 

 

 

3./ BELTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA – KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 

MEGINDÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 
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Tóth Csaba Biz. elnöke: az anyagban két határozati javaslat van. Az első az eljárás 

megindításához szükséges forrás biztosításáról szól, melyet a Bizottság a határozati javaslat 

szerint indítványoz elfogadni. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

85/2022.  (V. 4.) Kt. sz. 

 

Tárgy: „Mindszent kátyúzási, útfelújítási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításához szükséges forrás biztosítása 

 

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 „Mindszent 

kátyúzási, útfelújítási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához 

szükséges 19.650.224.-Ft önerőt az alábbiak szerint biztosítja: 

 

- 7.402.404,- Ft hitel céltartalék, 

- 10.000.000,- Ft a visszamondott Kisfaludy pályázat önereje,  

- 2.247.820,- Ft a kátyúzási működési kiadási előirányzat terhére. 

 

Felhatalmazza és felkéri 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 

 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a második határozati javaslat a közbeszerzési ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció jóváhagyása, ezt is javasolja a Bizottság. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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86/2022.  (V. 4.) Kt. sz. 

 

Tárgy: „Mindszent kátyúzási, útfelújítási munkák” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi 

felhívás és dokumentáció jóváhagyása 

 

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 előterjesztés 

mellékletét képező ajánlattételi felhívás alapján megindítja a „Mindszent kátyúzási, 

útfelújítási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárást az előterjesztés mellékletét képező 

ajánlatkérési dokumentáció szerint. 

 

Felhatalmazza és felkéri 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 

- Dr. Kelemen Zoltán, 6725 Szeged, Tisza Lajos utca 26.  

 

 

 

 

4./ EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁSÁHOZ KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a legkedvezőbb árajánlatot az Építészmester Zrt. nyújtotta be, a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság őket javasolja nyertesnek nyilvánítani. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

87/2022.  (V. 4.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Egészségház felújításához kivitelező 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 Magyarország 

központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti vonatkozó 

felhívásra benyújtott pályázat kapcsán, az előterjesztésben szereplő felújítási 

munkákkal az Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt. –t (6800 Hódmezővásárhely, 

Mária Valéria u. 10 – 13. asz.: 11392259-2-06) bízza meg bruttó 41.882.525 Forint 

értékben, mely összeg egyrészt a pályázaton nyert összegből 39.854.315 Forint, 

másrészt a 2022. január 26-án megtartott rendes testületi ülésen hozott 18/2022 (I.26) 

Kt.sz. határozatában elfogadott önerő terhére rendelkezésre áll.  

 

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 

- Nyertes pályázó 

 

 

 

 

5./ ELŐADÓ MŰVÉSZETI SZERVEZETEK TÖBBLETTÁMOGATÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének, javaslatának 

ismertetését. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság indítványozza a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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

szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

88/2022.  (V. 4.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása – elektromos hálózat 

felújításához kivitelező választása. 
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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 az 

előterjesztésben szereplő árajánlatok közül a Hód-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató 

Zrt. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, az elektromos rendszer felújításával a 

nyertes vállalkozót bízza meg bruttó 5.006.268 Forint értékben, mely összeg a 

pályázaton nyert támogatás terhére rendelkezésre áll. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

továbbá a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjét a 

nyertes pályázóval kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester, intézményvezető 

 

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 

- Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 

 

 

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. Végh Ibolya 

jegyző 

 

 

 


