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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: 2017. május 9. 

 

 

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 a rendkívüli testületi ülésen. 

Megállapítja, hogy valamennyi képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést 

megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát, majd javaslatot tesz a napirendi 

pontokra.  

 

 

…/2017. (V.9.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

1./ Csónakház felújítására beérkezett tervezői ajánlat elbírálása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

69/2017. (V.9.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

1./ Csónakház felújítására beérkezett tervezői ajánlat elbírálása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
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1./ Csónakház felújítására beérkezett tervezői ajánlat elbírálása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy három céget 

hívtak meg ajánlattételre, egyetlen érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlati árat magasnak tartja, 

de mivel egyetlen ajánlat érkezett, javasolja az ajánlat elfogadását azzal, hogy az árból a 

polgármester alkudjon.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Nem javasolja az ajánlat elfogadását, nagyon magasnak tartja.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás  nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

…………./2017. (V.9.) Kt. számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP -4.1.1.-15.-

2016-00004 számú „Vízitúra megállóhely fejlesztése” tárgyú beruházás 

keretében, a tulajdonát képező 2344 Dömsöd, Középső-Dunapart 13. szám alatti 

„Csónakház” generáltervezési szolgáltatásaira vonatkozó tervezői pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítja, mivel  a beérkezett ajánlatban szereplő tervezési 

díjat aránytalanul magasnak tartja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy ismételten 

kérjen ajánlatokat a tervezési feladatokra. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

 

70/2017. (V.9.) Kt. számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP -4.1.1.-15.-

2016-00004 számú „Vízitúra megállóhely fejlesztése” tárgyú beruházás 

keretében, a tulajdonát képező 2344 Dömsöd, Középső-Dunapart 13. szám alatti 

„Csónakház” generáltervezési szolgáltatásaira vonatkozó tervezői pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítja, mivel  a beérkezett ajánlatban szereplő tervezési 

díjat aránytalanul magasnak tartja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy ismételten 

kérjen ajánlatokat a tervezési feladatokra. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 
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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 

 

 

 


