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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) 

Ülés ideje: 2019. március 11.  

 

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, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna,  képviselők, dr. 

Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető 

 

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

képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz 

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

 
…/2019. (III.11.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Termőföldek végleges művelés alól való kivonása iránti eljárás megindítása  

2./ Mini bölcsőde iránt pályázat benyújtása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 
25/2019. (III.11.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Termőföldek végleges művelés alól való kivonása iránti eljárás megindítása  

2./ Mini bölcsőde iránt pályázat benyújtása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

1./ Termőföldek végleges művelési ág alól való kivonása iránti eljárás megindítása 

Előadó: Bencze István polgármester  

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Muzs János képviselő: Támogatja a szántó művelési ágból történő kivonását az 

előterjesztésben foglalt célra.   

 

Szűcs Julianna képviselő: szántó művelési ágú ingatanok végeleges művelés alól való 

kivonása iránti eljárás megindításával egyetértek. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2019. (III.11.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező dömsöd 0388/48 hrsz-ú és 0388/50 hrsz-ú szántó művelési 

ágú ingatanok végeleges művelés alól való kivonása iránti eljárás megindítását. 

  

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás megindítására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 
26/2019. (III.11.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező dömsöd 0388/48 hrsz-ú és 0388/50 hrsz-ú szántó művelési 

ágú ingatanok végeleges művelés alól való kivonása iránti eljárás megindítását. 

  

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás megindítására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Mini bölcsőde iránt pályázat benyújtása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Korona Sándor képviselő: A bölcsődei pályázat beadását támogatja, ahogy támogatta a 

korábbi verzió, ahol egy nagyobb létszámú bölcsőde jöhetett volna létre. Ezzel együtt ismerve 

az idei költségvetési helyzetet. Javasolja, hogy a várható fejlesztések, pályázatok és a 

település előrelépése érdekében még ebben a ciklusban dolgozzanak kis és fogadjanak el 

olyan stratégiát, ami az egyensúlyt megteremti és forrást biztosít elképzeléseik 
megvalósításához. Ezért a márciusi Testületi ülésre szeretné kérni az Önkormányzati 

Intézmények cselekvési javaslatát, ahogy azt a februári Testületi határozatban kérték.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Támogatja a pályázat benyújtását.  

 

Ispán Ignác képviselő: Támogatja a pályázat beadását. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2019. (III.11.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Pénzügyminisztérium által kiírt a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázaton 

mini bölcsőde megvalósítása iránt. 

A megvalósítás helyszíne az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú kizárólagos 

tulajdonát képező dömsödi 713 hrsz-ú, természetben a 2344 Dömsöd, Szabadság 

út 46.szám alatti ingatlan. 

A projekt összköltsége: 54.820.319-Ft, amelyből az igényelt támogatás 

50.000.000-Ft, és 4.820.319-Ft-ot az önkormányzat saját költségvetéséből 

önerőként biztosít. 

 
II. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán 

jegyzőt a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester és dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: 2019. március 18-ig 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 
27/2019. (III.11.) Kt.számú 

Határozat 

 

II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Pénzügyminisztérium által kiírt a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázaton 

mini bölcsőde megvalósítása iránt. 

A megvalósítás helyszíne az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú kizárólagos 

tulajdonát képező dömsödi 713 hrsz-ú, természetben a 2344 Dömsöd, Szabadság 

út 46.szám alatti ingatlan. 

A projekt összköltsége: 54.820.319-Ft, amelyből az igényelt támogatás 

50.000.000-Ft, és 4.820.319-Ft-ot az önkormányzat saját költségvetéséből 

önerőként biztosít. 

 
II. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán 

jegyzőt a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester és dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: 2019. március 18-ig 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2019. (III.11.) Kt.számú 

Határozati  javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Pénzügyminisztérium által kiírt a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati 
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projekt megvalósításának és finanszírozásának pénzügyi tervezett pénzügyi 

ütemezését az alábbiakban határozza meg. 

 

Az önkormányzat a tervezett beruházást a támogatói okirat kiállítását számított 

legfeljebb 14 hónap alatt tervezi megvalósítani, azzal, hogy az alábbi ütemezésre 

törekszik: 

 

Időszak Munkafázis Rá jutó bruttó költség 

2019. szeptember 30-ig közbeszerzési eljárás 

lefolytatása é 

500.000-Ft 

2019. szeptember 30-ig műszaki ellenőr 

megbízása 

Adott időszakban 

kifizetést nem igényel. 

2020. április 30-ig kiviteli tervek elkészítése 

és kivitelezés 

megvalósítása 

 

2020. április 30. műszaki átadás átvétel 50.852.129-Ft 

2020. június 30-ig Használatbavételi 

engedélyeztetés 

 

2020. június 30-ig Eszközbeszerzés 

lefolytatása 

3.468.190-Ft 

2020. augusztus 31-ig Projekt lezárása  

 
 

Felelős: Bencze István polgármester és dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: folyamatos 2020. augusztus 31-ig 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 

 

 
28/2019. (III.11.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Pénzügyminisztérium által kiírt a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati 

projekt megvalósításának és finanszírozásának pénzügyi tervezett pénzügyi 

ütemezését az alábbiakban határozza meg. 

 

Az önkormányzat a tervezett beruházást a támogatói okirat kiállítását számított 

legfeljebb 14 hónap alatt tervezi megvalósítani, azzal, hogy az alábbi ütemezésre 

törekszik: 

 

Időszak Munkafázis Rá jutó bruttó költség 

2019. szeptember 30-ig közbeszerzési eljárás 

lefolytatása é 

500.000-Ft 

2019. szeptember 30-ig műszaki ellenőr 

megbízása 

Adott időszakban 

kifizetést nem igényel. 

2020. április 30-ig kiviteli tervek elkészítése 

és kivitelezés 
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megvalósítása 

2020. április 30. műszaki átadás átvétel 50.852.129-Ft 

2020. június 30-ig Használatbavételi 

engedélyeztetés 

 

2020. június 30-ig Eszközbeszerzés 

lefolytatása 

3.468.190-Ft 

2020. augusztus 31-ig Projekt lezárása  

 
 

Felelős: Bencze István polgármester és dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: folyamatos 2020. augusztus 31-ig 

 

 

 

Az ülésen 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 


