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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri  Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)          
Ülés ideje: 2014. február 10.  
 
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,Szomor Dezső 
alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy 
Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági 
vezető. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, 
Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea 
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző.  
 
Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, 
hogy megválasztott 9 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban közölt napirendi pontot kiegészíti,  majd szavazásra 
bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2014. (II.10.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg:  
 
1./ Megállapodás kötése a Dömsöd S.E.-vel 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

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

8/2014. (II.10.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg:  
 
1./ Megállapodás kötése a Dömsöd S.E.-vel 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
1./ Megállapodás kötése a Dömsöd S.E.-vel 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 2. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy Dömsöd S.E. több 
évtizede használja az edzések és mérkőzések lebonyolítására a dömsödi sportpályát. A sportpálya 
felújítására és korszerűsítésére az új sporttámogatási rendszerben az egyesület támogatási kérelmet 
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nyújthat be. Ehhez azonban szükséges, hogy a használattal valamint az esetleges beruházással 
kapcsolatos kérdésekről megállapodást kössenek az önkormányzattal. A rövid beadási határidő miatt 
rövid idő állt csak rendelkezésre a megállapodás tervezetének elkészítésére, amit egyeztettek az 
egyesülettel és az elfogadja annak feltételeit. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta a hitelkeret felemelésére vonatkozó alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2014. (II.10.) Kt.számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kizárólagos tulajdonát képezi a 
dömsödi 204 hrsz. alatti, természetben a 2344 Dömsöd, Középsődunapart 1. szám alatt 
található 1 ha 4837 m2 területnagyságú, sporttelep megnevezésű ingatlan használatára 
megállapodást köt Dömsödi Sportegyesülettel (2344 Dömsöd, Középsődunapart 1. 
adószáma: 19178226-1-13,  képviseli: Kovács Ferenc). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a határozat 
melléklete szerinti megállapodást aláírja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

9/2014. (II.10.) Kt.számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kizárólagos tulajdonát képezi a 
dömsödi 204 hrsz. alatti, természetben a 2344 Dömsöd, Középsődunapart 1. szám alatt 
található 1 ha 4837 m2 területnagyságú, sporttelep megnevezésű ingatlan használatára 
megállapodást köt Dömsödi Sportegyesülettel (2344 Dömsöd, Középsődunapart 1. 
adószáma: 19178226-1-13,  képviseli: Kovács Ferenc). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a határozat 
melléklete szerinti megállapodást aláírja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 

 
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 


