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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)   
Ülés ideje: 2016. november 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, Ispán Ignác,  Lázár József, Korona Sándor, Muzs 
János, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző. 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 képviselőből 6 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés 
összehívásának okát, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:   
 

…/2016. (XI. 17.) Kt. számú  
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Dömsöd nagyközség önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújításához   
     pályázat benyújtása. 
2./ Dömsödi Sportcsarnok világításának felújítására pályázat benyújtása a Magyar  
 Kézilabda Szövetséghez 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma:  6 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

143/2016. (XI.17.) Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Dömsöd nagyközség önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújításához   
     pályázat benyújtása. 
2./ Dömsödi Sportcsarnok világításának felújítására pályázat benyújtása a Magyar  
 Kézilabda Szövetséghez 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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1./ Dömsöd nagyközség önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújításához pályázat 
benyújtása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Mint arról már korábbi ülésen szó esett, lehetősége nyílik az 
önkormányzatnak belterületi utak felújítására pályázatot benyújtani. A Településfejlesztési 
Bizottság két alkalommal részletesen átbeszélte és javaslatot tett azokra az utcákra, 
amelyeknek felújítását a pályázat keretében indokoltnak és szükségesnek tartja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…/2016.(XI.17.)Kt. számú 
Határozati javaslat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
 " Belterületi utak fejlesztése " támogatására kiírt pályázatra az alábbi 
önkormányzati tulajdonú utak felújítására. 
 

- Bocskai út                                                       
- Bucsi köz-Gesztenye sor az átvágásig 
- Határ út 
- Pósa L. utca 
- Petőfi út a Szabadság u-ig    
-Tavasz  utca   
- Felső-Dunapart út / Ráckeve határától a zsilipig /  
 

II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a pályázati beruházás 
önrészét ( amely összege előzetesen költségbecslés szerint 10.588.000.-Ft ) saját 
költségvetéséből  biztosítja. 
 
III. A Képviselő- testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze 
Zoltán jegyzőt a pályázat benyújtására. 
 
Felelős : polgármester és jegyző 
Határid ő : folyamatos 

 
Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
144/2016.(XI.17.)Kt. számú 
Határozati javaslat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
 " Belterületi utak fejlesztése " támogatására kiírt pályázatra az alábbi 
önkormányzati tulajdonú utak felújítására. 
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- Bocskai út                                                       
- Bucsi köz-Gesztenye sor az átvágásig 
- Határ út 
- Pósa L. utca 
- Petőfi út a Szabadság u-ig    
-Tavasz  utca   
- Felső-Dunapart út / Ráckeve határától a zsilipig /  
 

II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a pályázati beruházás 
önrészét ( amely összege előzetesen költségbecslés szerint 10.588.000.-Ft ) saját 
költségvetéséből  biztosítja. 
 
III. A Képviselő- testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze 
Zoltán jegyzőt a pályázat benyújtására. 
 
Felelős : polgármester és jegyző 
Határid ő : folyamatos 

 
 
2./ Dömsödi Sportcsarnok világításának felújítására pályázat benyújtása a Magyar 
Kézilabda Szövetséghez. 
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:  
 

…/2016. (XI.17.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
Dömsöd, Széchenyi u. 9/c. szám alatti Sportcsarnok világításának felújítására 
pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetséghez. A pályázatban a 
beruházási költség összege 8.642.377.-Ft . Az igényelt támogatási összeg 
6.049.664.-Ft . A pályázat 2.592.713 forintos önrészét a Képviselő-testület az 
önkormányzat költségvetéséből biztosítja az rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2016. november 25. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

145/2016. (XI.17.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
Dömsöd, Széchenyi u. 9/c. szám alatti Sportcsarnok világításának felújítására 
pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetséghez. A pályázatban a 
beruházási költség összege 8.642.377.-Ft . Az igényelt támogatási összeg 
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6.049.664.-Ft . A pályázat 2.592.713 forintos önrészét a Képviselő-testület az 
önkormányzat költségvetéséből biztosítja az rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2016. november 25. 

 
 
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az 
ülést bezárta. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
            

Bencze István                                                         dr. Bencze Zoltán 
                        polgármester            jegyző 

 
 

 


