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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 Polgármesteri Hivatal tárgyaló  
Ülés ideje: 2015. április 13. 
 
 
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. 
  
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 
Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna 
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző. 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy valamennyi 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.   
Tájékoztatta a képviselőket a rendkívüli testületi ülés összehívásának okáról, majd szavazásra 
bocsátotta a napirendre vonatkozó alábbi határozati javaslatot:  
 
 

…/2015. (IV.1.) Kt. sz.  
határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Vis maior támogatás igénylése 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

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

 
41/2015. (IV.1.) Kt. sz.  
határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Vis maior támogatás igénylése 
      
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
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1./ Vis maior támogatás igénylése  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a februárban 
benyújtott vis maior pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra szóló felhívás érkezett 
(jegyzőkönyvhöz csatolva) melynek alapján módosítani szükséges a 16/2015. (II.19.) Kt. sz. 
határozatot.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 
 
…/2015. (IV.13.) Kt. számú  
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település területén található belvíz elleni védekezés 
védekezési költségeinek támogatására vis maior pályázat benyújtásáról szóló 16/2015. (II.19.) Kt. számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
A Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás 
címen  pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: belvíz által okozott veszélyhelyzet elhárítása,  

helye: Dömsöd Kőrisfa utca (0170, 6220/3, 6228/3 hrsz); Vadvirág utca (0174/2 hrsz.), Tókerti csatorna (6547, 
0176, 2584 hrsz.) 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2015. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 451.506-Ft 10 

Biztosító kártérítése 0-Ft 0 

Egyéb forrás  0-Ft 0 

Vis maior támogatási igény 4.063.547-Ft 90 

Források összesen 4.515.053-Ft 100 

�  
� A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló2/2015. (II.19.) önkormányzati számú 

Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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42/2015. (IV.13.) Kt. számú  
Határozat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település területén található belvíz elleni védekezés 
védekezési költségeinek támogatására vis maior pályázat benyújtásáról szóló 16/2015. (II.19.) Kt.számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
A Dömsöd Ngyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás 
címen  pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: belvíz által okozott veszélyhelyzet elhárítása,  

helye: Dömsöd Kőrisfa utca (0170, 6220/3, 6228/3 hrsz); Vadvirág utca (0174/2 hrsz.), Tókerti csatorna (6547, 
0176, 2584 hrsz.) 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2015. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 451.506-Ft 10 

Biztosító kártérítése 0-Ft 0 

Egyéb forrás  0-Ft 0 

Vis maior támogatási igény 4.063.547-Ft 90 

Források összesen 4.515.053-Ft 100 

�  
� A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló2/2015. (II.19.) önkormányzati számú 

Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 

 
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 
 
  
 
 


