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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-22/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. november 3-án 18:00 órakor a Községházán tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 

Babos Attila polgármester 
Nagy Károly alpolgármester 
Bartha Gusztáv képviselő 
Csala László képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
Szabó Géza képviselő 
Szabó Péter képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 

 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen:  

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: - 

 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Nagy Károly alpolgármestert és Csala László képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirend elfogadására. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
 
1.) Döntés „Dunaszeg, Ifjúság utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
2.) Döntés munkaterv módosításáról 

 
 
A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 
fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
221/2016. (XI. 3.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. november 3-i rendkívüli, nyilvános testületi ülés 
napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat 
szerint elfogadja. 

 
 
 



2/3 

Napirend tárgyalása 

 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 

 
Döntés „Dunaszeg, Ifjúság utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 
Babos Attila polgármester ismereti az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy a napirendi pontról történő döntés során, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
27. § (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni, 
ezért a Dunaszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján felkéri a Képviselő-
testületet, hogy a név szerinti szavazást támogassa. 
 
Az indítvánnyal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
222/2016. (XI. 3.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. november 3-i képviselő-testületi ülésének 1. napirendjéről 
név szerinti szavazást tart. 

 
 
Babos Attila polgármester ismereti a bíráló bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyv, valamint a 
bírálati lapok tartalmát. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
hozza meg döntését. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
223/2016. (XI. 3.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Dunaszeg, Ifjúság utca felújítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az alábbiak szerint határoz: 
 

1. Mindhárom ajánlattevő ajánlatát érvényesnek, az 

ajánlattevőket a szerződéskötésre alkalmasnak nyilvánítja. 
 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja, az alábbi 
ajánlattevőt az alábbi ajánlatával az eljárás nyerteseként 
kihirdeti: 
Ajánlattevő 

neve: Strabag Általános Építő Kft. 
címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület 
1. ajánlati ár: nettó: 14.098.251 Ft; 
2. jótállás időtartama: 36 hónap; 
3. késedelmi kötbér mértéke: 25.000 Ft/nap. 
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