
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én 
megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester,  Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska 
József, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József és 
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselık, dr. Bencze Zoltán aljegyzı. 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület megjelent tagjait. Megállapítja, 
hogy 9 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: 
 

161/2009.(XI.9.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
1.) A „Szüret utca - Dabi krt. és Zrínyi utca felújítása”címő közbeszerzési eljárás 

nyertesének kiválasztása  
2.) A 2010. évi szúnyoggyérítés 
3.) Ivóvíz minıség javítása érdekében pályázat benyújtása  
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
1./ A „Szüret utca - Dabi krt. és Zrínyi utca felújítása”címő közbeszerzési eljárás 
nyertesének kiválasztása  
Elıadó: Bencze István polgármester.  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
 
Bencze István polgármester: Elıterjesztésében elmondja, hogy a mai napon lezárult a Zrínyi 
utca, Dabi krt. Szüret utca felújítása kapcsán lefolytatott  közbeszerzési eljárás. Az elmúlt 
héten megtörtént a pályázatbontás, ma délelıtt a Bíráló Bizottság értékelte az ajánlatokat. 
Felkéri Varga László mőszaki tanácsost, ismertesse a Bizottság döntését.  
 
Varga László mőszaki tanácsos: A Soltút Kft és a Vitép Kft. nyújtott be pályázatot.  
A Soltút a Dabi krt. és Szüret utcára br. 12 millió ft., a Zrínyi utcára 8.3 millió ft., a Vitép. 
Kft. ajánlata a Dabi krt. Szüret utcára 13.5 millió ft. + ÁFA, a Zrínyi utcára 6.3 millió ft + 
ÁFA. A vállalási árat kivéve a többi feltételekben – mint a szavatosság, jótállás – mindkét  
pályázat azonos volt.  
A Bíráló Bizottság javaslata a képviselı-testület felé, hogy az árak alapján döntsenek, miután 
mindkét kivitelezıt jól ismerik, végeztek már Dömsödön útépítési munkákat. A Dabi krt. 
Szüret utca kivitelezésére a Soltút Kft.-t, míg  a Zrínyi utca kivitelezésére a Vitép Kft-t 
nyilvánítsa nyertesnek a képviselı-testület.  



 
Bencze István polgármester: Felhatalmazást kér a képviselı-testülettıl arra, amennyiben az 
önerıre felvett hitelbıl marad annyi pénz, hogy a Bercsényi utca is megkapja a végleges 
aszfaltréteget. Az útalap már korábban elkészült, csupán egy 5 cm-es aszfaltréteget kell 
ráteríteni. Ezek a munkálatok mintegy 4-5 millió ft-ot tennének ki. Amennyiben nem marad 
ebbıl a hitelbıl erre fordítható pénzösszeg, akkor a tavasz folyamán más módon kell 
megoldani.  
 
Varga László mőszaki tanácsos: A Bercsényi utcára egyébként érvényes építési engedély van 
a birtokukban.  
 
Lázár József képviselı kérdezi, hogy a Thököly utcára nem lehetne egy 2 cm-es réteget 
ráhúzni, most még ennyivel meg lehet menteni a település egyik legjobb utcáját, de késıbb 
már feltörik és sokkal többe kerül a rendbetétele.  
 
Bencze István polgármester: A jövı évi költségvetésbe be kell tervezni. A Thököly utcának 
van egy zárt felsı rétege, a Bercsényi utcának nincs. A Bercsényi utcára az idén ráköltöttek 2 
millió ft-ot, akkor lesz hosszú távon jó minıségő út, ha most kap egy záró réteget.  
A Thököly utcával egyébként egyetért, a sorrenddel nem, mert amíg van 20 olyan utca, 
amelyben nyakig érı sár van, addig rangsorolni kell.  
 
Csikós Lászlóné képviselı: Lakosság részérıl kérdésként merült fel, van-e arra remény, hogy 
a József Attila utca orvosi rendelıtıl befelé esı részét felújítják?  
 
Bencze István képviselı: Mart aszfalttal, házilagosan megpróbálják megoldani. Ott komoly 
vízelvezetési problémák vannak.  
 
Varga László mőszaki tanácsos: A József Attila utca zsákutca, valamilyen módon jó lenne 
kinyitni.  
 
Bencze István polgármester szavazásra – visszatérve a közbeszerzési eljárásra – úgy 
gondolja, hogy a pályázatok mindkét kivitelezı cég részérıl hasonló, akkor valóban az ár 
döntsön. Ennek ismeretében szavazásra bocsátja a Bíráló Bizottság javaslatát, melyet a 
Képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 
 

162/2009.(XI.9.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint ajánlatkérı (2344 
Dömsöd, Petıfi tér 6.) „Szüret utca - Dabi krt. és Zrínyi utca felújítása” tárgyban 
lefolytatott K.É.-21020/2009. 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 z I. rész (Szüret u., Dabi krt.) vonatkozásában  
SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) adta, bruttó 12.000.000-Ft értékben, míg a 
II. rész (Zrínyi utca) vonatkozásában a VITÉP’ 95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fı utca 1/a. 
adta, bruttó 7.954.500-Ft értékben. 
A Képviselı-testület a Bíráló bizottság javaslata alapján az I. rész vonatkozásában 
SOLTÚT Kft-t, míg a II. rész vonatkozásában VITÉP’95 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. november 16-ig 
 

  
Bencze István polgármester: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy az önerıre felvett 
hitel maradék összegébıl a Bercsényi utca aszfaltréteggel történı ellátását,  maximum 4 
millió ft. költséggel. 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett, egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

163/2009.(XI.9.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bercsényi utca burkolatát fel 
kívánja újítani, ha az Önkormányzat által beruházásainak finanszírozáshoz felvett hitel 
összege ezt lehetıvé teszi. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: folyamatos 

 
2./ A 2010. évi szúnyoggyérítés 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı: Elmondja, hogy a CSÖT. megkezdte a felmérést a jövı évi 
szúnyoggyérítéssel kapcsolatban a résztvevı települések között. Földi, illetve légi irtások 
adataira vonatkozóan, A CSÖT. minden évben a Magyar Turizmus RT-nél pályázik a 
költségekre. Eddig minden évben 500 ha légi és 50 ha földi meleg ködös irtást rendelt meg az 
önkormányzat, ami a tapasztalat szerint le is fedi a teljes területet. Egyeztetés után arra 
jutottak, hogy továbbra is ugyanekkora területre kérnék az irtást.  
 
Bencze István polgármester: Tavaly nem több volt? Úgy tudja, hogy a tavalyi területhez 
képest lecsökkentették a terület.  
 
Bencze Zoltán aljegyzı: Nem, 2004. óta tagja a bíráló bizottságnak, azóta Dömsöd ezekkel 
az adatokkal szerepelt.  
 
Bencze István polgármester: A CSÖT. keretén belül közösen olcsóbb és hatékonyabb az 
írtás, ha a környezı településekkel azonos idıben történik az irtás.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az 
elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot. 
 

164/2009. (XI.9.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. évi szúnyoggyérítést a 
Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulással közösen kémiai gyérítés 
módszerével kívánja megvalósítani az alábbi területi adatok szerint: 
- légi irtás 500 ha 



- földi irtás 50 ha. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra 
vonatkozó nyilatkozat kiadására, a földi és légi írtásra vonatkozó területi adatok közlésére  
 
Felelıs: polgármester  
Határid ı: azonnal 

 
 
3./ Ivóvíz minıség javítása érdekében pályázat benyújtása  
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: A képviselık most kapták kézhez az elıterjesztést, melyet 
Varga László mőszaki tanácsos az alábbiakkal egészít ki.  
 
Varga László mőszaki fıtanácsos: A testület 41/2009. Kt. sz. határozatával döntött arról, 
hogy az ivóvíz minıség javítására pályázatot nyújt be. A pályázat kétfordulós, az elsı forduló 
egy elıkészítés, a második fordulóban a megvalósítás történik meg. Az elıkészítés része a  
pályázatnak 85 %-os, a megvalósítás 90 %-os. Ennek megfelelıen az önerı önkormányzatra 
esı résérıl kell dönteni. A konkrét adatokat az elıterjesztés táblázata tartalmazza. A 
megvalósítás összege némileg még változhat, ugyanis a megvalósításra vonatkozó pályázat 
még nem készült el, s egy év múlva, mikor benyújtható lesz, elképzelhetı, hogy az ÁFA 
mérték is változhat, s ez megváltoztatja az egész összeget. A pályázat nettó finanszírozású, a 
támogatás összege nettó, az ÁFA-t vissza lehet igényelni.  
 
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı finanszírozással kapcsolatos kérdésére Varga László 
mőszaki tanácsos válaszolt.  
 
Korona Sándor képviselı: Milyen garancia van arra, hogy nem járnak úgy, mint a 
csatornával, ott is az volt elıször, hogy 90 %-os támogatottságú lesz, ennek ismeretében 
győjtötték a bekötési szándékokat, s mikor a beruházás elindult, akkor derült ki, hogy mégsem 
kapnak ennyi állami támogatást, csak jóval kevesebbet, s akkor kellett az önkormányzatnak 
felvenni a több száz millió ft. hitelt.  
 
Bencze István polgármester: Semmi garancia nincs rá. Ez már a következı képviselı-testület 
döntése lesz, mindenképpen vagy felújítani kell a víztornyot, vagy újat kell építeni. A hálózat 
egy részét fel kell újítani, 30 éves. A megengedettnél nagyobb a nitrát tartalma is, 
mindenképpen költeni kell rá. Az elsı fordulóról most kell dönteni, de a második forduló 
áthúzódik a következı ciklusra.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Annyiban más, mint a csatorna, hogy a lakosság rákötésétıl 
tették függıvé, ott is az állami garancia, úgy látja, hogy ezek a pályázatok elég nagy elınyt 
élveznek, hisz az egészséges ivóvíz a cél. Ha meg akarja tartanai a település a vízszolgáltatást, 
akkor biztosítani kell a feltételeket. 
 
Bencze István polgármester: Kormányváltás esetén 2013-ig az uniós pályázatok leosztódnak, 
2013-ig nem tudnak belenyúlni.  
 
Ambruska József képviselı kérdezi, hogy ezek a számok honnan keletkeztek?  
 



Varga László: Készen van a pályázat, abból. Az elsı fordulóra konkrét tanulmányterv 
készült, errıl már döntött a képviselı-testület be is adták a pályázatot, a 85 % miatt 
visszaadták átdolgozásra.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

165/2009.(XI.9.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 41/2009.(III.25) Kt.számú 
határozat alapján pályázatot nyújt be a Községi Vízmő által szolgáltatott ivóvíz 
minıségének megóvása és javítása érdekében és  a vízkezelés megvalósítására 
A KEOP-1.3.0 számú kétfordulós konstrukciós pályázat  elıkészítésének  
(elsı forduló KEOP-7.1.3.0)  önrészét azaz 15 %-át , valamint a megvalósítás önrészét 
azaz  10 % -át a Képviselı Testület saját erıként a költségvetésébıl biztosítja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
Képviselıi hozzászólások:  
 
Lázár József képviselı: Megindult az új honlap, valaki felvetette, hogy azért vették le a régit, 
mert nem akarnak a kérdésekre válaszolni. Sokszor látogatta a honlapot és 5-6 kérdésnél nem 
volt több, amire nem válaszoltak volna. 
 
Bencze István polgármester: Technikailag nem tudják megoldani, hogy a régi fórum 
tartalmát visszategyék. Sérelmezték, hogy nem lettek idıben tájékoztatva a fórumozók a 
megszőnésrıl, de mindenre nem kérhetnek engedélyt.  
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı: A honlap akkor mőködik, ha van rendes tartalom. Meg kell lenni 
azoknak az embereknek, akik erre a portálra tartalmat hoznak. Egy személyben nem 
kivitelezhetı. Hasonlóan a „Dömsödi Hírnök” szerkesztéséhez, összeállna egy team, ehhez a 
kérnek az intézményvezetıktıl segítséget, saját berkein belül legyen egy állandó személy, aki 
segít a saját részüket karbantartani. Ennek technikai adottságai is meglesznek.  
 
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy szerdán tárgyal a 
rendırkapitánnyal, az utóbbi idıben a faluban történt közbiztonságot érintı eseményekrıl. A 
piacon verekedés történt, rendıri intézkedés nem történt, a Magyar Gárda jelentette be 
felvonulási szándékát. Egy esetben nem szeretné, ha a Magyar Gárda itt felvonulna, ha a 
rendırség rendet tart, ha nem tud rendet tartani, nem tudja megakadályozni hogy hova 
fordulnak az emberek. A rendırkapitányt tájékoztatni fogja arról, ha egy hónapon belül nem 
történik változás, a Belügyminiszterhez fog fordulni segítségért. Másik eset, egy idıs asszonyt 
támadtak meg lakásán, kifosztották, megverték, Kiss Imréék élelmiszerboltját feltörték, stb. 
Megkapták azt a 10-12 nevet, akik szóba jöhetnek, kérni fogja, hogy idegen rendıröket 
helyezzenek Dömsödre egy-két kivétellel. Lépni kell, nem azért választották meg a 
polgármestert és a testületet, hogy utakat építsenek, azért is, hogy a falu nyugalmát 
biztosítsák, nem lehet, hogy 10 család rettegésben tartson egy hatezres falut. Nem szeretné, ha 
Kiskunlacháza kettı lenne Dömsöd.  



 
Lázár József képviselı kérdezi, hogy Kiskunlacházán lett rendırırs? 
 
Bencze István: Lett örs, de nem önállóak, olyan mint Dömsödön.  
 
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı: Tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy az ı nevével is 
visszaélnek, az ı nevében próbálnak idısektıl százezreket kicsalni hívókészüléket ígérve. Ezt 
meg kell írni az újságban is, minél szélesebb nyilvánosságot adni, nehogy valakitıl pénzt 
csaljanak ki.  
 
 
Korona Sándor képviselı: Kamerával kapcsolatban írtak többször, elhangzott, hogy  jó 
lenne, 12 kamera szükségeltetne, ez az állapot nem tartható tovább.  
 
A kapitány ígéretet tett, hogy utána néz a Pest megyei Rendır-fıkapitányságon ott volt a pénz 
a kamerára 
Amennyiben nem fog a Ráckevei Rendırkapitányság vagy Pest megye kamerákat felszerelni, 
a jövı évi költségvetésbıl különítsenek el néhány kamera beszerzésére pénzt. Nem kell 
állandóan figyelni, folyamatosan veszi az eseményeket és csak szükség esetén veszik elı a 
rendırök.  
A novemberi testületi ülésen visszatérnek a témára, beszámol a kapitány úrral folytatott 
megbeszélésérıl.  
 
Az ülésen több napirendi pont, közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
Kmf. 
 
 
 
Bencze István        dr. Bencze Zoltán 
         polgármester                    aljegyzı 


