
1 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.)  

Ülés ideje: 2018. december 3. 

 

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, Korona Sándor, Lázár József, Szabó Andrea 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 tesz 

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

 
………./2018. (XII.3.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ „Dömsöd Vízitúra megállóhely felújítása” építési beruházás közbeszerzési 

dokumentumok elfogadása  

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 
157/2018. (XII.3.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ „Dömsöd Vízitúra megállóhely felújítása” építési beruházás közbeszerzési 

dokumentumok elfogadása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

1./ „Dömsöd Vízitúra megállóhely felújítása” építési beruházás közbeszerzési 

dokumentumok elfogadása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Az egyik – amit jóvá kell hagyni a testületnek – az eseti 

közbeszerzési szabályzat, illetve a közbeszerzési felhívást a hozzá tartozó közbeszerzési 

dokumentummal. A Kajak-Kenu Szövetség részéről Nyikos Andrásék úgy készítették elő, 

hogy minél rugalmasabban, gyorsabban menjen.  

A közbeszerzési eljárást lezáró döntést az eljárásrend szerint nem is a testület hozza meg, 

hanem a bíráló bizottság javaslata alapján – a pontszámítást figyelembe véve – a szabályzat a 

polgármesterre telepíti a végső döntés meghozását.  

Jóvá kell még hagyni a Képviselő-testületnek a közbeszerzési tervet, hogy ezzel a 

közbeszerzéssel kiegészíti a 2018. évi közbeszerzési tervet. 

 

Bencze István polgármester: Ajánlattételre egy ráckevei és két dömsödi vállalkozót hívnak 

meg.  

 

Korona Sándor képviselő: A pályázónak kell még állni jó néhány dolgot a felújításnál, 

lambéria, stb. helyreállítás.  

 

Bencze István polgármester: A 19 millió Ft. a födém, tetőcserét nem tartalmazza. 

Megcsinálják, de egy másik költségvetéséből, a KKSZ. elnökének külön személyi keretéből 

lesz megcsinálva, véleménye szerint a visszarakás is.  

 

A napierendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 
……./2018. (XII.3.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dömsöd Vízitúra 

megállóhely felújítása” építési beruházás közbeszerzésének eseti közbeszerzési 

szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
158/2018. (XII.3.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dömsöd Vízitúra 

megállóhely felújítása” építési beruházás közbeszerzésének eseti közbeszerzési 

szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
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………./2018. (XII.3.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dömsöd Vízitúra 

megállóhely felújítása” építési beruházás közbeszerzésének ajánlati felhívását és 

dokumentációját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
159/2018. (XII.3.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dömsöd Vízitúra 

megállóhely felújítása” építési beruházás közbeszerzésének ajánlati felhívását és 

dokumentációját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…………/2018. (XII.3.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat éves 

közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
160/2018. (XII.3.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat éves 

közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 

megjelenést, az ülést bezárta. 

 

Kmf. 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 

              polgármester                  jegyző 


