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JEGYZŐKÖNYV
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)
Ülés ideje: 2019. szeptember 5.
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, Lázár József,
Múzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 9
képviselőből 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tett
az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.
…/2019. (IX.5.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Csónakházhoz kapcsolódó hajótároló beszerzési eljárása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
134/2019. (IX.5.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Csónakházhoz kapcsolódó hajótároló beszerzési eljárása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Csónakházhoz kapcsolódó hajótároló beszerzési eljárás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.5.) Kt.számú
Határozati javaslat
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Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „A Közép-Duna vízi
turizmusának komplex fejlesztése” című VEKOP-.4.1.-15-2016-00004 azonosítószámú
pályázati projekt keretében Dömsöd vízitúra megállóhelyre hajótároló beszerzésére kiírt
ajánlattételi felhívás alapján benyújtott ajánlatok közül a Nasi Bau KFt. bruttó 8.128.000Ft-os ajánlatát hirdeti ki az eljárás nyerteseként.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze Istvánt az eljárást lezáró dokumentumok
aláírására, és a nyertes ajánlatevővel a szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
135/2019. (IX.5.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „A Közép-Duna vízi
turizmusának komplex fejlesztése” című VEKOP-.4.1.-15-2016-00004 azonosítószámú
pályázati projekt keretében Dömsöd vízitúra megállóhelyre hajótároló beszerzésére kiírt
ajánlattételi felhívás alapján benyújtott ajánlatok közül a Nasi Bau KFt. bruttó 8.128.000Ft-os ajánlatát hirdeti ki az eljárás nyerteseként.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze Istvánt az eljárást lezáró dokumentumok
aláírására, és a nyertes ajánlatevővel a szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

