
1 
 

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: 2017. január 30. 
 
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, Csikós Lászlóné, 
Ispán Ignác, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők.  
 
Bencze István polgármester köszönti a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselő közül 8 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitja.  
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát, majd szavazásra bocsátja a napirendi 
pontokra vonatkozó határozati javaslatot: 
 

…/2017. (I.30.) Kt. sz. 
határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat külterületi utak felújítására pályázat 
benyújtása 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
  

17/2017. (I.30.) Kt. sz. 
határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat külterületi utak felújítására pályázat 
benyújtása 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
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1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Külterületi utak felújítására pályázat 
benyújtása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az ülést 
megelőzően a Gazdasági Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja a pályázat benyújtását.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2017. (I.30.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16” pályázat keretén belül a Dömsöd Nagy tanyai  helyrajzi szám:0114/28 és 
Dömsöd Némedi helyrajzi szám: 0337 külterületi utak  felújítását és erő- és 
munkagépek beszerzését határozta el.  
Az önkormányzat a beruházás végrehajtásához és a gépbeszerzéshez szükséges 
önerőt biztosítja. Önerő összege : 36.725.206.-Ft 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önrészt a 2017. 
évi költségvetésben biztosítja, a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre fog állni. 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Bencze 
István polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a 
pályázatot az önkormányzat nevében nyújtsa be. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos; pályázat benyújtására 2017. február 06. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

18/2017. (I.30.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16” pályázat keretén belül a Dömsöd Nagy tanyai  helyrajzi szám:0114/28 és 
Dömsöd Némedi helyrajzi szám: 0337 külterületi utak  felújítását és erő- és 
munkagépek beszerzését határozta el.  
Az önkormányzat a beruházás végrehajtásához és a gépbeszerzéshez szükséges 
önerőt biztosítja. Önerő összege : 36.725.206.-Ft 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önrészt a 2017. 
évi költségvetésben biztosítja, a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre fog állni. 
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Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Bencze 
István polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a 
pályázatot az önkormányzat nevében nyújtsa be. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos; pályázat benyújtására 2017. február 06. 

 
 
Több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az 
ülést bezárta.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 
               polgármester               jegyző 


