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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: 2017. augusztus 24.  

 

 

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, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs 

János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna 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. A meghívóban 

szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati 

javaslatot:  

 

 
…/2017. (VIII.24.Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Éves közbeszerzési terv módosítása 

2./ „Vállalkozási szerződés keretében 100 hrsz. Dömsödi Holt-Dunát keresztező átereszek 

vasbeton híddal történő kiváltása– közművek kivitelezése” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció elfogadása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 
124/2017. (VIII.24.Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Éves közbeszerzési terv módosítása 

2./ „Vállalkozási szerződés keretében 100 hrsz. Dömsödi Holt-Dunát keresztező átereszek 

vasbeton híddal történő kiváltása– közművek kivitelezése” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció elfogadása 
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Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

1./ Éves közbeszerzési terv módosítása 

Előadó: Bencze István polgármester 

 

Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az éves közbeszerzési terv nem 

tartalmazza a Holt Dunaágon átvezető híd építési beruházást, ezért javasolja a közbeszerzési 

tervet ezzel a beruházással kiegészíteni.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2017. (VIII.24.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat éves 

közbeszerzési tervét tekintettel a „100 hrsz. Dömsödi Holt-Dunát keresztező átereszek 

vasbeton híddal történő kiváltása” elnevezésű beruházással kapcsolatos közbeszerzésekre, 

jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 
125/2017. (VIII.24.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat éves 

közbeszerzési tervét tekintettel a „100 hrsz. Dömsödi Holt-Dunát keresztező átereszek 

vasbeton híddal történő kiváltása” elnevezésű beruházással kapcsolatos közbeszerzésekre, 

jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

2./ „Vállalkozási szerződés keretében 100 hrsz. Dömsödi Holt-Dunát keresztező 

átereszek vasbeton híddal történő kiváltása– közművek kivitelezése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció elfogadása 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 


