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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 
 
Ülés helye: Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tárgyaló 
Ülés ideje: 2016. május 2.  
 
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, Ispán Ignác, 
Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna 
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző. 
 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
valamennyi megválasztott képviselő – 9 fő – jelen van, az ülés határozatképes, az ülést 
megnyitja.  
 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati 
javaslatot: 
 

…/2016. (V.2.) 
Kt. sz. határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Konzorciumi megállapodás  megkötése a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetséggel  
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

39/2016. (V.2.) 
Kt. sz. határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Konzorciumi megállapodás  megkötése a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetséggel  
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
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1./ Konzorciumi megállapodás megkötése a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester szóban is összefoglalta az írásbeli előterjesztést.  
 
Korona Sándor képviselő: A "Csónakház" bérleti szerződése megkötésekor is ismert volt, 
hogy a bérlő pályázni fog amennyiben erre lehetősége van.  
Támogatja ezt a konzorciumban megvalósuló pályázatot.  
De kéri, hogy az esetleges megnyert pályázat miatt megváltozik az alap feltétel, érték 
növelésre és korszerűsítésre kerül sor így módosítsák a Bérleti szerződést, vagy egészítsék ki. 
Annál is inkább mert a januári testületi ülésen eléggé tűrhetetlen módon és  inkorrekt 
hangnemben viseltettek a DUSE részéről a Képviselő testülettel szemben. Jó lenne még az 
elején kiiktatni annak veszélyét, hogy a későbbi testületeknek, a községnek komoly anyagi 
terhet és kötelezettséget jelentsen ez esetleges  felújítás!  
Egyben kéri, s javasolja, hogy mind a szárazföldi mind pedig a vízi használat  
(foglalkozások, edzések, bemutatót, bérbeadások stb.) biztonságosabbá tételére hívják fel a 
figyelmet.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……./2016. (V.2.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete konzorciumi 
megállapodást köt a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel a dömsödi 232 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő Csónakháznál kialakítandó vízitúra 
megállóhely létesítése céljából benyújtandó pályázat beadása, megvalósítása és 
esetlegesen későbbi működtetése céljából. 
 
A Képviselő-testület a konzorciumi megállapodást az Önkormányzatra nézve 
pénzügy kötelezettségvállalást nem keletkeztető megállapodásként hagyta jóvá. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
  

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

40/2016. (V.2.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete konzorciumi 
megállapodást köt a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel a dömsödi 232 hrsz-ú 
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önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő Csónakháznál kialakítandó vízitúra 
megállóhely létesítése céljából benyújtandó pályázat beadása, megvalósítása és 
esetlegesen későbbi működtetése céljából. 
 
A Képviselő-testület a konzorciumi megállapodást az Önkormányzatra nézve 
pénzügy kötelezettségvállalást nem keletkeztető megállapodásként hagyta jóvá. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 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 


