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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 2344. 
Dömsöd, Petőfi tér 6. 
 
Ülés ideje: 2016. május 17.  
 
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, Ispán Ignác, 
Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó  Andrea, Szűcs Julianna 
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
valamennyi képviselő (9 fő) jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a 
rendkívüli testületi ülés összehívásának okát, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati 
javaslatot:  
 
 

………../2016. (V. 17.)  Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Épületenergetikai pályázat közbeszerzést lebonyolító kiválasztása 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 

49/2016. (V. 17.)  Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Épületenergetikai pályázat közbeszerzést lebonyolító kiválasztása 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
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1./ Épületenergetikai pályázat közbeszerzést lebonyolító kiválasztása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztést – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztést kiegészítette azzal, hogy három ajánlatot 
kértek be, mindhárom ajánlattevő rövid határidőre tekintettel a mai napon megküldte az 
ajánlatát. Túlzottan nagy eltérés nincs közöttük. A Kormos Ügyvédi Iroda ajánlati ára br. 
1.244.095.-Ft., a Remete Ügyvédi Iroda ajánlati ára: br. 1.260.475.-Ft., az Agilitas Kft. 
ajánlati ára pedig br. 1.270.000.-Ft. Ebből a legalacsonyabb a Kormos Ügyvédi Iroda ajánlata. 
Egyedüli döntési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, ennek alapján a 
Kormos Ügyvédi Irodát javasolják a beszerzés nyertesének.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem  hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2016. (V.17.)  Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9 számú 
pályázat benyújtáshoz szükséges előzetes közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
kiírt pályázat nyerteseként a KORMOS Ügyvédi Irodát (3525 Miskolc, Széchenyi 
u. 21-23. I/2.) fogadja el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a 
szerződéskötésre. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

50/2016. (V.17.)  Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9 számú 
pályázat benyújtáshoz szükséges előzetes közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
kiírt pályázat nyerteseként a KORMOS Ügyvédi Irodát (3525 Miskolc, Széchenyi 
u. 21-23. I/2.) fogadja el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a 
szerződéskötésre. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
Bencze István polgármester Korona Sándor képviselőnek – mint a Dömsöd település gondok 
és megoldások egyik adminisztrátorától kéri, ne tűrjék meg, hogy vallásosságot, hitet gyalázó 
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írások jelenjenek meg ezen az oldalon. Mindenkinek joga bárhogy gondolkodni dolgokról, de 
oda, amely a településről foglalkozik, ide ne engedjék feltenni, azonnal töröljék.  
Ha ez két-három napon belül nem történik meg, maga részéről a csoportnak nem kíván tagja 
lenni, törli magát a csoportból. XY sorra teszi fel a vallásosság, az egyház elleni cikkeket. 
Mindenhol szíve joga, de ebben a csoportban nem.  
 
Lázár József képviselő: Az ötödik iskolával szemben (Bíró utca) térkőből bejárót építenek. 
Az Ács-i Autósbolt előtti ingatlanon – ahol lovakat tartanak – nem lehet a járdán elmenni, 
teljesen belóg a lícián, szólítsák fel.  
 
Bencze István polgármester: Már szólt a tulajdonosnak, hogy függessze fel, mert fel lesz 
bontva.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A közmunkások levágják.  
 
Szűcs Julianna: A székekről szeretne hallani. 
 
Bencze István polgármester: A Nemzeti Vagyonkezelőtől megérkezett a levél, miszerint 
kedvezményezett lett az önkormányzat, a megállapodás aláírásának időpontjáról a 
későbbiekben értesítenek. Meg kell fontolni, hogy elhozzák-e a 600 széket, mivel túl azon, 
hogy komoly fuvarproblémát jelent, kb. 5-6 fuvart jelentene.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Vannak felajánlások – 4 autó – fuvarozók részéről, akik elhoznák 
a székeket. Véleménye szerint hozzák el mind a 600 db-ot. 
 
Bencze István polgármester: Arra is kér javaslatot, hol tárolják, hogy ne lopják el, védett 
legyen. A sportpálya kerítésen belül 200 db-ot el tudnak helyezni, hova teszik a többit, mert 
helyigényes.  
 
Szűcs Julianna képviselő: A kajak-kenu szakosztálynak is megfelelő lenne mobil lelátónak. 
 
Bencze István polgármester: A mobil lelátó vázszerkezetét megcsinálni tízszer annyi, mint az 
ÁFA-t befizetni. 
 
Szűcs Julianna képviselő: 360 ezer Ft. lenne a zártszelvény Dunaújvárosból el kellene hozni, 
folytatni kellene ezt a felhívást. Ha elhoznák a 600 széket, lehetne egy kis stadion. Lehetne 
kétoldalasan, ahova koncertet is lehetne hozni. 
 
Bencze István polgármester: A dömsödi focimeccseket kb. 80-100 fő látogatja. A  jelenlegi 
ülőhelyet sem foglalják el. Vezetői megbeszélésen szóba került, jobb lenne, ha az ÁFA-t az 
önkormányzat fizetné ki, amit összegyűjtenek, az a fuvarra, sóderre, cementre, vasanyagra 
fordítódna.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Ha az ÁFA-t az önkormányzat kifizetné, a munkaerőt pedig 
megszervezik. Ezt valakinek le kell az önkormányzat részéről is navigálni. Van határidő 
megszabva, amikorra be kell építeni?  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Vasas szakmunkás két olyan fő van, aki ért hozzá.  
 
Bencze István polgármester: Saját brigád, ha beütemezi, kb. 2019-ben kerülne sorra.  
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Nincs határidő megadva, amire be kell építeni, az a kikötés, hogy öt éven belül nem 
idegeníthető el.   
 
Szűcs Julianna képviselő: Ha nincs határidőhöz kötve, akkor az InterPencz Kft. megcsinálja 
a szakfelügyeletét, de jelenleg a strand beindításával foglalkoznak.  
 
Bencze István polgármester: Ha el akarják hozni mind a 600 széket, arról gondolkodjanak, 
hogy hol tudnák biztonságos helyen tárolni.  
 
Szabó Andrea képviselő: Valamennyi helyet tud biztosítani a telephelyén. 
 
Muzs János képviselő: Ott van a Nagy tanyai csarnok.  
 
Muzs János képviselő: Abban is lehet gondolkodni, hogy beton alapra, nem vasra, akkor 
töltésé szintjén fel lehetne tölteni. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Javasolja elhozni valamennyi széket, meg fogják tudni csinálni. 
Abban is gondolkodjanak, hogy jó lenne két oldalra felállítani, már 400 széknek lenne helye. 
 
Bencze István polgármester: Az önkormányzat kifizeti az ÁFA-t, amit befizetnek, azt már a 
vasra, cementre, zártszelvény stb. fordíthatják. Egy hozzáértő lakatos kellene. Most azon kell 
gondolkodni, hol tárolják.  
 
Szűcs Julianna képviselő kérdezi, hogy az autocross-t nem lehetne bevonni.  
 
Bencze István polgármester: A 200 széket mobilra kellene megcsinálni.  
Ha találnak egy megfelelő tároló helyet, lehozzák a 600 széket, menet közben megtalálják a 
helyét, ahova be tudnák építeni. Ha műanyag és nincs benne fém, akkor szabadban is – 
megfelelően zárható helyen is – tárolható.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Azt javasolja, hozzák el mind a 600 széket. Ezek majdnem új – 2 
éves – székek.  
 
Az ülésen 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 
 
 
 
 
 


