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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tárgyaló 

Ülés ideje: 2017. november 9.  

 

 

Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 

Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs 

János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné 

gazdasági vezető.   

 

Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 

Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna 

képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Varga László műszaki főtanácsos. 

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott 

képviselőből 9 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tett 

az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2017. (XI.9.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ ASP pályázatokra érkezett ajánlatokról döntés 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
180/2017. (XI.9.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ ASP pályázatokra érkezett ajánlatokról döntés 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

1./ ASP pályázatokra érkezett ajánlatokról döntése 

Előadó: Bencze István polgármester  

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2017. (XI.9.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP rendszer bevezetésével 

kapcsolatban kiírt „Eszközbeszerzési feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásában a Gombasoft Bt. (2344 Dömsöd, Kis-

dunapart 21.) nettó 2.484.300-Ft-os ajánlatát fogadja el az eljárás nyertesének. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az ajánlatnak megfelelő 

tartalmú szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2017. november 30-ig 

 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta a következő 

határozatot:  

 
181/2017. (XI.9.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP rendszer bevezetésével 

kapcsolatban kiírt „Eszközbeszerzési feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásában a Gombasoft Bt. (2344 Dömsöd, Kis-

dunapart 21.) nettó 2.484.300-Ft-os ajánlatát fogadja el az eljárás nyertesének. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az ajánlatnak megfelelő 

tartalmú szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2017. november 30-ig 

 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2017. (XI.9.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP rendszer bevezetésével 

kapcsolatban kiírt „Projektmenedzsment, és kötelező tájékoztatás, nyilvánosság 

biztosítása feladatok” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásában 

az ENEREA Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.) bruttó 210.000-os 

ajánlatát fogadja el az eljárás nyertesének. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az ajánlatnak megfelelő 

tartalmú szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2017. november 30-ig 
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta a következő 

határozatot: 

 
182/2017. (XI.9.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP rendszer bevezetésével 

kapcsolatban kiírt „Projektmenedzsment, és kötelező tájékoztatás, nyilvánosság 

biztosítása feladatok” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásában 

az ENEREA Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.) bruttó 210.000-os 

ajánlatát fogadja el az eljárás nyertesének. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az ajánlatnak megfelelő 

tartalmú szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2017. november 30-ig 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2017. (XI.9.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP rendszer bevezetésével 

kapcsolatban kiírt „Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és 

migrációja, tesztelés-élesítés, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása elvégzése” tárgyú 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásában a Ritek ZRt. (6724 Szeged, 

Huszár u.1.) nettó 2.663.189-Ft-os ajánlatát fogadja el az eljárás nyertesének. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az ajánlatnak megfelelő 

tartalmú szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2017. november 30-ig 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta a következő 

határozatot: 

 
183/2017. (XI.9.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP rendszer bevezetésével 

kapcsolatban kiírt „Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és 

migrációja, tesztelés-élesítés, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása elvégzése” tárgyú 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásában a Ritek ZRt. (6724 Szeged, 

Huszár u.1.) nettó 2.663.189-Ft-os ajánlatát fogadja el az eljárás nyertesének. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az ajánlatnak megfelelő 

tartalmú szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2017. november 30-ig 

 

 

 

Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 

megjelenést, az ülést bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

B e n c z e   István      dr. B e n c z e  Zoltán 

             polgármester         jegyző 

 

 


