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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  

E-mail:  onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu  

 

 

KIVONAT 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. január 17-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2018.(I.17.) számú 

határozata 

 

Szállítási szerződés megkötéséről és számlák kifizetéséről 

 

Önkormányzati Képviselő-testület:  

 

1. Jóváhagyja a B és B Fuvar-Ker Kft-vel – székhelye: Vekerd Kossuth u. 18. sz. – a 

határozat mellékletét képező szállítási szerződés megkötését a szociális célú tűzifa 

vonatkozásában 2.500,-Ft/m3 + áfa szállítási díj ellenében.  

 

2. Felhatalmazza az alpolgármestert a szállítási szerződés aláírására és a szállítás 

teljesítését követően a szállítási díj kifizetésére. 

 

3. Felhatalmazza az alpolgármestert az Euro Expert Team Kft. részére a konyha 

beruházás ellenértékének, bruttó 8.451.000,- forintnak a kifizetésére. 

 

4. Felhatalmazza az alpolgármestert a KE-Víz 21 Zrt. részére a rekorten sportpálya 

aszfaltozás ellenértékének, bruttó 648.753,- forintnak a kifizetésére. 

 

5. Felhatalmazza az alpolgármestert a T&T Group Kft. részére a konyhai klíma 

beszerelés ellenértékének, bruttó 739.140,- forintnak a kifizetésére. 

 

6. Felhatalmazza az alpolgármestert a Probert Consult Kft. részére a TOP-3.1.1-15-SB1-

2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - 

Demecser kerékpárút kialakításához készített háttértanulmány, kerékpárút forgalmi 

hálózati terv teljesítésigazolásának aláírására és a bruttó 2.540.000,- forint díj 

kifizetésére. 

 

7. Felhatalmazza az alpolgármestert a Nyírépszer Hungária Kft. részére a TOP-3.1.1-15-

SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem 

Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése 75%-os 

teljesítést igazoló jegyzőkönyvének aláírására és a 25.969.000,- forint 3. részszámla 

kifizetésére. (Fizetési határidő: 2018.02.08.) 
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8. Felhatalmazza az alpolgármestert a Nyírépszer Hungária Kft. részére a TOP-3.1.1-15-

SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova 

- Demecser kerékpárút 75%-os teljesítést igazoló jegyzőkönyvének aláírására és a 

42.996.250,- forint 3. részszámla kifizetésére. (Fizetési határidő: 2018.02.08.) 

 

9. Felhatalmazza az alpolgármestert az Észak-alföldi Tanácsadó és Beruházási Kft. 

részére a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés 

Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút műszaki ellenőrzéséért bruttó 

571.500,- forint díj kifizetésére. 

 

10. Felhatalmazza az alpolgármestert az Észak-alföldi Tanácsadó és Beruházási Kft. 

részére a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés 

Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút 

létesítése műszaki ellenőrzéséért bruttó 365.125,- forint díj kifizetésére. 

 

11. Felkéri az alpolgármestert, hogy a JADE Stúdiót működtető Renova Team Kft-től  – 

székhelye: Nyíregyháza, Toldi u. 69. 8/64. –  kérjen írásbeli nyilatkozatot a Nagy utca 

14. sz. alatti ingatlan villanyszámla tartozásra vonatkozóan, egyeztetést folytasson az 

ügyben és annak eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

 

 

Határidő: Azonnal.  

     Felelős: Alpolgármester 

 

K.m.f. 

 

Lengyel Lászlóné       Imréné Bötykös Katalin 

alpolgármester                    aljegyző 

 


