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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  Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tárgyaló 

Ülés ideje: 2018. április 4.  

 

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 képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző  

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott 

képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tett 

az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2018. (IV.4.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ „Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén (PM_ONKORMUT_2018)” című pályázat előkészítő kiválasztása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
38/2018. (IV.4.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ „Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén (PM_ONKORMUT_2018)” című pályázat előkészítő kiválasztása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 
 1./ „Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén 

(PM_ONKORMUT_2018)” című pályázat előkészítő kiválasztása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy három ajánlat 

érkezett a pályázat előkészítésére. A legkedvezőbb ajánlatot tevőt javasolja megbízni a pályázat 

előkészítő munkálatainak elvégzésével.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra 

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 

…/2018. (IV.4.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

kíván benyújtani az „Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 

céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2018)” című pályázat pályázati 

előkészítő tevékenységével, amely magában foglalja a pályázati dokumentáció 

összeállítását, szakértői tevékenység végzését és az esetleges hiánypótlások kezelését az 

Kánai Gergely egyéni vállalkozót (2364 Ócsa, Malomköz 2.) bízza meg 400.000-Ft+ÁFA 

továbbá sikeres pályázat esetén 2,5%-os sikerdíj ellenében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
39/2018. (IV.4.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

kíván benyújtani az „Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 

céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2018)” című pályázat pályázati 

előkészítő tevékenységével, amely magában foglalja a pályázati dokumentáció 

összeállítását, szakértői tevékenység végzését és az esetleges hiánypótlások kezelését az 

Kánai Gergely egyéni vállalkozót (2364 Ócsa, Malomköz 2.) bízza meg 400.000-Ft+ÁFA 

továbbá sikeres pályázat esetén 2,5%-os sikerdíj ellenében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

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. Bencze Zoltán 

        polgármester                        jegyző 


