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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 tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)   
Ülés ideje: 2016. szeptember 8.  
 
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, Ispán Ignác, 
Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, 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.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban jelzettek szerint, majd szavazásra bocsátotta 
az alábbi határozati javaslatot:   
 

………./2016. (IX.8.) Kt.számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Ady Endre utca felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása 
2./  Egyebek 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

112/2016. (IX.8.) Kt.számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Ady Endre utca felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása 
2./  Egyebek 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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1./ Ady Endre utca felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Tegnap a Gazdasági Bizottság ülésére meghívást kapott az első 
fordulóban megjelölt négy ajánlattevő.  
 
Muzs János biz. elnöke: A Gazdasági bizottság úgy döntött, hogy a VITÉP. Kft-t javasolja a 
képviselő-testület elé elfogadásra.  A Kft. ajánlata tartalmazza az önkormányzat számára a 
legkedvezőbb feltételeket pontozási szempontból is és nem előnytelen, ha közelebb van a 
kivitelező cég, a garanciális problémák, elérhetőség szempontjából is kedvezőbb. A VITÉP. 
Kft. a második fordulóban kedvezően módosította ajánlatát.  
 
Korona Sándor képviselő: Jó lenne a szerződésben kikötni a jogszabályban előírt 
megengedett tartalékot, legyen egy 5-10 % ezt csak akkor kapja meg, ha teljesen befejeződött, 
átadásra került. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Számlát csak akkor fog kibocsátani, ha a műszaki átadás-átvétel 
lezajlott.  
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2016. (IX.8.) Kt.számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő Ady endre utca felújítására kiírt pályázat nyerteseként a VITÉP 
’95. Kft-t határozza meg bruttó 16.700.000-Ft-os ajánlati árral. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

113/2016. (IX.8.) Kt.számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő Ady endre utca felújítására kiírt pályázat nyerteseként a VITÉP 
’95. Kft-t határozza meg bruttó 16.700.000-Ft-os ajánlati árral. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Egyebek 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a mai nap folyamán 
egyeztetett az MNV Zrt-vel, aki az elmúlt héten aláírta a szerződést, továbbította a cégnek, 
akik kiadják a Népstadionból igényelt székeket. Napokon belül várják az értesítést.  
 
Muzs János képviselő: Nem tudja, hogy a VITÉP-nek van-e felszerelése az útburkolati jelek 
festésére, az 51-es úton a zebrákat újra festeni.  
 
Bencze István polgármester: Nincs nekik ilyen, de nem is lehetne megcsinálni.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Októberben jön ki a Közútkezelő Dabasi Üzemigazgatóság 
Dömsödre, a saját útjaik mellett lévő árkokat kotorják, a Vasút út alatti utolsó – ami a máléba 
jön ki – áteresz feltárási  munkáit is elvégzik. Amint megtalálják az átereszt, annak tisztítását, 
helyreállítását elvégzik, az önkormányzat pedig a Bercsényi utca mögött lévő vizet a 
betonüzemet megkerülő árkot kitisztítják, helyreállítják, ezzel megszűnik a belvíz. Az 
egyeztetéskor erre is felhívják a figyelmet.  
 
Lázár József képviselő: A Széchenyi úton megkezdődött a padka letolása, eltűnnek az árkok, 
azt is rendbe kellene hozni.  
Örül annak, hogy a hétvégén már nem álltak kocsisorok a lámpánál, folyamatosan tudnak 
haladni a villogó sárga jelzésre.  
Kérdezi, hogy a Kunszentmiklósi úti fatarolással kapcsolatban van-e újabb fejlemény?  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A nyomozó tájékoztatása szerint a héten lesz a gyanusítotti 
kihallgatás. 
 
Muzs János képviselő: A mezőgazdasági utak karbantartása az önkormányzat feladata. A 
Tamási út és a Szőlők útja is eléggé elhanyagolt, a gépek tönkre teszik. A gazdák hajlandók 
lennének, hogy valamilyen szinten részt vállalnának, össze kellene fogni. 
 
Korona Sándor képviselő: Ady Endre utcával kapcsolatban, az utcában egy ingatlanra nincs 
bekötve a szennyvíz. 
 
Bencze István polgármester: Holnap jön a DAKÖV. ráckevei üzemigazgatója, ma az érintett 
lakóval beszélt, és ígéretet tett, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb 
bekössék.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A kutat is meg kell beszélni, nem híve annak, hogy minden 
közkifolyót lezárjanak, szükség van rá.  
 
Hangzavar! 
 
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a dekantált víz 
elvezetése elkészült, jelenleg is üzemel, ki van tisztítva a gát alatt az árok, folyamatosan megy 
a víz. Következő hónapokban rendbe teszik a máléba vezetőt, kiszedik a nádat.  
Tegnap bizottsági ülésen elhangzott a gréder jövője, úgy gondolja, el kellene adni, 
alpolgármester szerint 4 millió Ft. Utána nézett, az ilyen idős (60 év) 1973-ban hozták 



4 
 

Dömsödre, sem rendszám, sem papír, nehéz a kezelése, egyetlen ember tudja kezelni. 
Bevitték Gyivi János telephelyére, ott tárolják, s keresnének rá vevőt. Nem használják. 
Tájékoztatja a képviselők arról, hogy az önkormányzat közel 20 millió Ft. pótelőirányzatot 
kapott a működésre. Az augusztust, szeptembert le kell könyvelni, s akkor látják azt, hogy 
mennyi lehet a szabadon felhasználható pénzösszeg. A használhatatlan gréder kiváltására 
gondolkodtak egy kotró rakodó gép beszerzésére, hasonlót, mint amivel Gyivi János dolgozik 
az önkormányzatnak. Használtan 5-6 millió Ft-ért lehet kapni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Mindent csinál, de nem lehet kiváltani vele a grédert, az él 
szöge állítható. Ha Gyivi János megcsinál egy utat, egyenes, de az első kanál nem állítható. A 
gréder ebből a szempontból jobb. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Felszámolásból visszamaradt gépek, ahol még kedvezőbb áron 
lehet beszerezni. Leadták, hogy milyen gépet szeretnének, értesítést kapnak. Olyan gépet 
kerestek, aminek a szervízhálózata és alkatrész biztosított legyen.  
A szerszámokat pályázatból szépen feltöltötték. A SEAT gépkocsi hamarosan műszaki 
vizsgára megy, felmérték, közel 300 ezer Ft-ot kell rákölteni a felújítására. Szét van rohadva, 
le van szakadva, romokban van, pótolni kellene.  
 
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy ez helyett a SEAT helyett is vásároljanak egy 1 
millió Ft. körüli használt járművet. Néztek Hyundait, Toyotát. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Olyan járművet javasol vásárolni, amely nem útdíj köteles, 
3,5 tonna alatti.  
 
Bencze István polgármester: Ezzel a két géppel nagyon sok pénzt meg tudnak spórolni.  
Évek óta beszélnek arról, hogy a gyógyszertár előtti árkot parkoló kialakítására lefednék. 
Most, hogy esetleg számolhatnak plusz forrással, árajánlatot kértek Nagy Attilától, az árok 
lefedésére. Mindkét oldalon fedett árok lenne a Bajcsy Zs. úttól a gyógyszertár utáni 
következő ingatlanig mindkét oldalon. 
 
Varsányi Antal alpolgármester és Ispán Ignác képviselő véleménye szerint elegendő lenne a 
Kaszinó felőli oldal lefedése. 
 
Bencze István polgármester: A Kaszinó felőli oldalon csak lefednék az árkot, a gyógyszertár 
felőli oldalon pedig felszednék a járdát és leraknák térkővel.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Ebből a pénzből, ha maradna egy 2-300 ezer Ft.-ot nem lehet 
fordítani a Kossuth Lajos utcai felső buszmegálló kialakítására? (Kovács bolt előtt)  
 
Bencze István polgármester: Biztosan marad pénzt, beszéltek már erről az esővédő 
kialakításáról a buszmegállóban, akár úgy is, hogy a telken belül elhelyeznék a féltető lábait. 
 
Korona Sándor képviselő: A Vertikál Zrt-vel sikerült megállapodni az úthasználati díjban, 
akkor jön a pénz? A híddal kapcsolatban mi a fejlemény? 
 
Bencze István polgármester: Nem írták még alá a szerződést. Úgy gondolja, hogy 
szeptemberben aláírják a szerződést. 
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Híddal kapcsolatban: Elmúlt héten hívta a főosztályvezető, eddig azért nem hívta, mert úgy 
nézett ki, hogy kútba esik a híd projekt. Úgy tűnt, hogy a MOHOSZ. megfúrta. A MOHOSZ-t 
is bevették konzorciumi tagként kedvezményezettek a közé. 
Információ szerint legkésőbb szeptember végéig a miniszter aláírja a támogatást. 
 
Muzs János képviselő: A templomtól a hídig egy járda kialakítását is javasolja tervezni.  
 
Bencze István polgármester: A tervezési időszakban el kell különíteni pénzt arra, hogy újra 
aszfaltozni a Dunáig a Szabadság úttól és járda kialakítását.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha aszfaltozást terveznek, meg kellene próbálni abban a 
pályázatban, amelynek keretében most az Ady Endre utat csinálják.  
 
 
Az ülésen több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Bencze István      dr. Bencze Zoltán 
                     polgármester         jegyző 
 
 
 

 
 


