
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 1-
én megtartott ülésén.

Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József, 
Balogh László Levente, Bús András, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Patonai Istvánné, Dr. 
Rókusfalvy Sylvia, Dr. Rostás Klára, Sallai Gábor, Szabó Andrea, Dr. Szabó Gáborné 
képviselők, Dr. Vörös Andrea körjegyző.

Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 14 
megválasztott képviselőből 13 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a rendkívüli testületi ülés összehívásának okát, javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
A Képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta és egyhangú döntéssel 
meghozta a következő határozatot:

122/2008.(IX.1.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:
1.) A gyermekjóléti szolgálat épületének akadálymentesítéshez kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos

1./   A gyermekjóléti szolgálat épületének akadálymentesítéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás   
ajánlattételi felhívása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.) 

Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a képviselő-testület július 
29-i ülésén döntött a Gyermekjóléti Szolgálat épületének akadálymentesítésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás kiírásáról, azonban a megadott határidőig nem érkezett ajánlat, ezért a 
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása, illetve új eljárás lefolytatása vált szükségessé. 

A Képviselő-testület az ismertetett határozati javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következő határozatot:

123/2008.(IX.1.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  109/2007.  (VII.29.) 
Kt.számú határozattal  a KMOP-2007.-4.5.3. számú pályázaton a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat Irodaépületének Komplex Akadálymentesítése Dömsödön” 
megnevezésű  pályázaton  támogatást  nyert  építési  beruházás  kivitelezőjének 



kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel 
arra, hogy az ajánlattételre felhívottak nem nyújtottak be ajánlatot.

Dömsöd  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  KMOP-2007.-4.5.3. 
számú  pályázaton  a  Gyermekjóléti  és  Családsegítő  Szolgálat  Irodaépületének 
Komplex  Akadálymentesítése  Dömsödön”  megnevezésű  pályázaton  támogatást 
nyert  építési  beruházás  kivitelezőjének  kiválasztására  meghívásos,  egyszerű 
közbeszerzési eljárást folytat le.

A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás bonyolításával az Őszy és Őszy Kft-t 
(székhelye:1125 Budapest,  Kútvölgyi  út  24/A;  képviseletében:  Dr.  Őszy  Tamás) 
bízza meg.

A képviselő-testület „GYEJO épület akadálymentesítése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás ajánlati felhívását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos

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

Kmf.

Bencze István Dr. Vörös Andrea
                       polgármester körjegyző


