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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-én 
megtartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József, 
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Patonai Istvánné, Dr. Rókusfalvy 
Sylvia, Dr. Rostás Klára, Sallai Gábor, Dr. Szabó Gáborné képviselık, Dr. Vörös Andrea 
körjegyzı, dr. Bencze Zoltán aljegyzı, valamint Dr. İszy Tamás közbeszerzési tanácsadó. 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, valamint Dr. İszy Tamás 
közbeszerzési tanácsadót. Elmondja, hogy a rendkívüli ülést az Elıre utca, Ságvári utca, 
Felszabadulás utca építésének közbeszerzési döntése miatt kellett összehívni. A képviselı-
testület által megválasztott Közbeszerzési Bizottság a testületi ülés elıtt döntött a 
közbeszerzés nyertesérıl.  
Megállapítja, hogy a 14 megválasztott képviselıbıl 11 képviselı jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

87/2009.(V.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
1) Az „Elıre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá építése” 
címő közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása 
2) Az Önkormányzat beruházásaihoz szükséges „Hitelfelvétel” közbeszerzési eljárás 
kiírása 
3) Egyebek 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal  

 
1) Az „Elıre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá építése” 
címő közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a közbeszerzési 
eljárásban részt vevı bíráló bizottság az ajánlatokat elbírálta. Felkéri a Bizottság elnökét, 
Varsányi Antal alpolgármestert, tájékoztassa a képviselı-testületet az eredményrıl. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Két pályázat érkezett, a Soltút Kft. és az SL-Bau Kft. –tıl, 
mindketten jelen voltak a tárgyaláson.  Mindkét cég nagyon jó referenciákkal rendelkezik. Az 
SL-Bau Kft. tapolcai cég, inkább magasépítési referenciákat mutattak be, míg a Soltút Kft. 
egyértelmően út és csatornaépítéssel foglalkozik. A Soltút Kft. 34 millió ft-tal alacsonyabb 
áron vállalja a munkákat. A pontozás alapján a Bizottság alapos, gondos áttanulmányozás 
után a Soltút Kft. pályázatát javasolja elfogadni.  
 
Dr. İszy Tamás közbeszerzési szakértı: Öt részszempontot határoztak meg a bírálathoz, a 
pályázatok értékeléséhez. Az ajánlati árat pontozták, az elıteljesítést, a késedelmi kötbért, a 
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minıségbiztosítási tervet és a forgalomkorlátozási terv megalapozottságát. Az ár nem volt 
kérdés, jelentıs különbség volt a két cég között. Egyedül a késedelmi kötbér mértékében 
maradt alul a Soltút az SL-Bau-val szemben.  
 
Dr. Rostás Klára képviselı, Bíráló Bizottság tagja: Emlékezteti a képviselıket arra,hogy 180 
millió Ft-ot nyert az önkormányzat pályázaton, ennek 30 %-át kell önerıként felmutatni. 
Mivel a Soltút Kft. 156 millió Ft-ért vállalta a kivitelezést, így sokkal kisebb az önrész, amit 
hitelbıl kell az önkormányzatnak biztosítani. Részérıl ez is szempont volt, amikor a Soltút 
Kft. pályázata mellett szavazott.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a Bíráló Bizottság javaslatát, miszerint a Képviselı-
testület a Soltút Kft-t nyilvánítsa nyertesnek.  
 

88/2009.(VI.12.)Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint ajánlatkérı (2344 
Dömsöd, Petıfi tér 6.) „Elıre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd 
burkolatúvá építése tárgyban lefolytatott K.É.-6680/2009. sz. egyszerő közbeszerzési 
eljárásban a Bíráló bizottság az ajánlattevınként  és részszempontokként kidolgozott, a 
döntés-elıkészítése jegyzıkönyvben részletesen megjelölt és kifejtett indokok alapján 
megállapította, hogy az összességében legelınyösebb ajánlatot a Soltút Kft. (6320 olt, 
Kecskeméti út 34.) adta,  bruttó 154.574.436-Ft azaz bruttó Egyszázötvennégymillió-
ötszázhetvennégyezer-négyszázharminchat forint.értékben. 
A Képviselı-testület a Bíráló bizottság javaslata alapján a Soltút Kft-t nyilvánítja 
nyertesnek. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás nyertesével 
kötendı vállalkozási szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: azonnal, szerzıdés aláírására 2009. június 26-ig 

 
2) Az Önkormányzat beruházásaihoz szükséges „Hitelfelvétel” közbeszerzési eljárás 
kiírása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 74 millió Ft-ról szól 
az ajánlati felhívás, nem biztos, hogy igénybe fogják venni.  Számításaik szerint azokhoz a 
munkákhoz, amit ebben az évben szeretnének elvégeztetni, ennyi kell. Amennyiben ezt az 
összeget nem veszik fel, semmi következménnyel nem jár.  
 
Varga László mőszaki tanácsos: A Ságvári utcában az eternit vízvezetékcsöveket ki kell 
cserélni, ezt a befejezési határidıbe bele kell kalkulálni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta hitelfelvételhez közbeszerzési eljárás lefolytatását.  
 
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot:  
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89/2009.(VI.12.)Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az „Elıre utca, Felszabadulás 
utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá tétele” és a „Belterületi vízrendezés 
Dömsödön” megnevezéső projektek megvalósításához szükséges önrész, valamint a 
„Szüret utca szilárd burkolatúvá tétele” megnevezéső projekt megvalósításának 
költségei finanszírozása céljából hitelt kíván felvenni, és ennek érdekében közbeszerzési 
eljárást folytat le. 

 
A képviselı-testület a fenti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 
Képviselıi kérdések, válaszok: 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Mint arról már elızı ülésen is szó esett, az elmúlt évben 
nagy népszerőségnek örvendı Hal-Víz Nap az idén is megrendezésre kerül. Javasolta 
korábban is, hogy az önkormányzat is aktívan vegyen részt a rendezvényen, állítsanak fel 
sátrat és fızzenek. A képviselıtársaknak javasolja, hogy az alapanyaghoz szükséges 
pénzösszeget adják össze, és felkéri Máyer Gábort – aki az elmúlt évben is ízletesen fızött – 
hogy fızze meg az önkormányzat ételét. Fontosnak tartja, hogy mint képviselı-testület 
valamilyen formában megjelenjenek. Sátrat, asztalt állítsanak fel, a dekoráció elkészítését 
vállalja.  
 
Patonai Istvánné képviselı kérdezi, hogy a Penny Market jön-e Dömsödre, illetve az Eurosip 
Kft. hogy áll a tervei megvalósításával?  
 
Bencze István: A Penny Marketnek olyan az üzletpolitikája, hogy a város, a település 
szívében helyezkednek el. A Frank telket alkalmasnak találnák, azonban a tulajdonosok nem 
adják el, így nem fognak Dömsödön üzletet építeni.  
Kelemen Gábort a soron következı ülésre meghívják, tájékoztatást kérnek, milyen 
stádiumban van az Euroship Kft. a tervük megvalósításában.  
 
Ambruska József képviselı több helyrıl hallotta, hogy amióta folyik az Út a munkához 
program, megnövekedett a faluban a betörések száma, mennyiben lehet ez helytálló?  
 
Bencze István polgármester: Nem kapott ilyen jelzést, az igaz, hogy olyan kört 
foglalkoztatnak, amelyben sajnos elıfordulnak bőnözık is. Oda kell figyelni a 
szomszédoknak egymásra. Úgy tőnik, szeptembertıl az irányításukat átveszi Varsányi Antal 
alpolgármester, Ispán László év végén nyugdíjba megy.  
 
Az ülésen több napirend és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 

Kmf. 
 
 

B e n c z e    István      Dr. V ö r ö s   Andrea 
               polgármester       körjegyzı 


