
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/675-29/2021.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. december 21. napján megtartott rendkívüli testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. december 21-én
9:00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Csombó Zoltán polgármester
Németh László István alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Meilinger Csaba képviselő
Szép László Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző megbízásából Cséri Mónika műszaki ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné

Csombó  Zoltán,  polgármester: Köszönti  a  mai  rendkívüli  testületi  ülésen  megjelent
képviselő urakat és a kolléganőt.  Megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes. A mai rendkívüli ülés soron kívül telefonon keresztül került összehívásra.
Ismerteti a mai rendkívüli ülés napirendi pontjait 
Kérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslat?
Aki elfogadja az ismertetett napirendi pontok tárgyalását, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

71/2021. (XII. 21.) HATÁROZATA

A 2021. december 21-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. december 21-i rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető település” című pályázat vonatkozásában árajánlat 
elfogadása   
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

2. TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
pályázat vonatkozásában árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető település” című pályázat vonatkozásában árajánlat 
elfogadása   
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester: Előterjesztést  megkapták.  Elmondja,  hogy  a  kiküldött
ajánlati  felhívásokra  határidőben  beérkeztek  az  árajánlatok.  Javasolja,  hogy  a  kedvezőbb
összegű ajánlatot fogadják el.  A legkedvezőbb árajánlat a három közül Cséplő Eszter egyéni
vállalkozó által benyújtott 1.250.000 Ft összegű.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

72/2021. (XII. 21.) HATÁROZATA

TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető település” című pályázat vonatkozásában árajánlat
elfogadásáról                                 

Mindszentkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elfogadja a TOP Plusz 1.2-21
„Élhető település” című pályázat vonatkozásában a projekt előkészítő tanulmány elkészítése
tárgyában  Cséplő  Eszter  E.V.  (1097  Budapest,  Vágóhíd  u.  3.  G.  ép.  8.  em.  3.)  bruttó
1.250.000 Ft összegű árajánlatát.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlatot benyújtókat, valamint a
megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Cséri  Mónika  műszaki  ügyintéző: ugyanezen  pályázat  keretében  a  tervezési  feladatok
ellátására is bekérésre kerültek az árajánlatok, a legkedvezőbb elfogadása szükséges, mely az
Innova-ÉP Kft 2.000.000 Ft összegben. 

Csombó Zoltán,  polgármester:  Aki  a  határozati  javaslatot  elfogadja,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

73/2021. (XII. 21.) HATÁROZATA

TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető település” című pályázat vonatkozásában árajánlat
elfogadásáról                                 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a TOP Plusz 1.2.1-21
„Élhető település” című pályázat vonatkozásában a tervezési feladatok ellátása tárgyában a
Innova-ÉP Kft. (4225 Debrecen, Sillye Gábor u. 91. 1. ép.) nettó 1.574.803 Ft + ÁFA, bruttó
2.000.000 Ft összegű árajánlatát.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlatot benyújtókat, valamint a
megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

2. TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
pályázat vonatkozásában árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester: a  második  pályázat  szintén  a  TOP  Plusz  keretén  belül
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyában kerül benyújtása.
 
Cséri  Mónika  műszaki  ügyintéző: a  projekt  előkészítő  tanulmány  elkészítésére  szintén
megérkezett a három árajánlat, melyek közül a legkedvezőbb a Forrás Építő Kft árajánlata
bruttó 800.000 Ft összegben. 

Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  az  ajánlat  elfogadásáról  szóló  határozati  javaslattal
egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

74/2021. (XII. 21.) HATÁROZATA

TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat
vonatkozásában árajánlat elfogadásáról                                 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a TOP Plusz 2.1.1-21
„Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése”  című  pályázat  vonatkozásában  a
projekt  előkészítő  tanulmány  elkészítése  tárgyában  a  Forrás  Építő  Kft.  (1097  Budapest,
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Vágóhíd  u.  3.  G.  ép.  8.  em.  3.)  nettó  629.  921  Ft  +  ÁFA,  bruttó  800.000  Ft  összegű
árajánlatát.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlatot benyújtókat, valamint a
megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Cséri Mónika műszaki ügyintéző:  A tervezési feladatokra szintén ebben a pályázatban is
bekérésre  kerültek  az  árajánlatok  és  ezek  közül  a  Total-Komfort  Kft  árajánlata  a
legkedvezőbb bruttó 2.000.000 Ft összegben. 

Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

75/2021. (XII. 21.) HATÁROZATA

TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat
vonatkozásában árajánlat elfogadásáról                                 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a TOP Plusz 2.1.1-21
„Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése”  című  pályázat  vonatkozásában  a
tervezési feladatok ellátása tárgyában a Total-Komfort Kft. (4551 Nyíregyháza, Móra Ferenc
köz 8.) nettó 1.574.803 Ft+ÁFA, bruttó 2.000.000 Ft t összegű árajánlatát.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlatot benyújtókat, valamint a
megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Csombó  Zoltán,  polgármester: Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt - a rendkívüli ülést 9:05 perckor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán                   Dr. Szabó Tímea
polgármester              címzetes főjegyző
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A jegyzőkönyv tartalmáért felelől személy: Cséri Mónika
                                                                           műszaki ügyintéző
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