
1 

 

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: 2018. július 16.   

 

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,  

 

Jelen vannak: Bencze István polgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, 

Lázár József, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző 

 

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

képviselőből 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tett 

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

 
…/2018. (VII.16.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Holt Duna-ágon létesítendő vízi állás építésére beérkezett ajánlatok elbírálása  

2./ Földgáz beszerzésre irányuló tenderhez csatlakozás 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
91/2018. (VII.16.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Holt Duna-ágon létesítendő vízi állás építésére beérkezett ajánlatok elbírálása  

2./ Földgáz beszerzésre irányuló tenderhez csatlakozás 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

1./ Holt-Dunaágon létesítendő viziállás építésére beérkezett árajánlatok elbírálása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Földművelésügyi 

Minisztériumhoz pályázatot nyújtottak be a Holt Duna-ágon felállítandó 2 db közösségi stég 

építésére. A pályázat sikeres volt, az önkormányzat erre a célra  2,9  millió Ft. támogatást 
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nyert.  A támogatás az önkormányzat számlájára megérkezett. A stégek kivitelezésére 

ajánlatot kértek több vállalkozótól. A felhívásra három ajánlat érkezett.  

 

a./ TTDExpert Zrt. 3.810.492.-Ft. ajánlati összeggel,  

b./ Grande Sud 27 Kft. 3.022.600.-Ft. ajánlati összeggel,  

c./ NASI BAU Kft. 2.900.000.-Ft. ajánlati összeggel.  

 

Javasolja, hogy az árban legkedvezőbb ajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………../2018. (VII.16.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Holt-Dunaágon létesítendő 

viziállás építésére beérkezett árajánlatok közül a NASI BAU Kft. ajánlatát fogadja el a 

beszerzési eljárás nyertesének, 2.900.000-Ft-os összeggel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
92/2018. (VII.16.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Holt-Dunaágon létesítendő 

viziállás építésére beérkezett árajánlatok közül a NASI BAU Kft. ajánlatát fogadja el a 

beszerzési eljárás nyertesének, 2.900.000-Ft-os összeggel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

2./ Földgáz beszerzésére irányuló tenderhez csatlakozás 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………/2018. (VII.16.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete értéknövelt szolgáltatásokkal 

kiegészített földgáz energia beszerzése tárgyú beszerzési eljárás lefolytatása és a 

vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása céljából szerződést köt Sourcing 

Hungary Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szabados László 

cégvezető.) 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
93/2018. (VII.16.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete értéknövelt szolgáltatásokkal 

kiegészített földgáz energia beszerzése tárgyú beszerzési eljárás lefolytatása és a 

vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása céljából szerződést köt Sourcing 

Hungary Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szabados László 

cégvezető.) 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 

megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bencze István      dr. Bencze Zoltán 

                    polgármester       jegyző 

 


