
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 6-án 
megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László 
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, 
Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző továbbá a jelenléti ív szerinti 
meghívottak.  
 
Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
valamennyi képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. 
 
Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül még további napirendek 
tárgyalására. A Képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta és egyhangú 
döntéssel meghozta a következő határozatot: 
 

44/2013. (IV. 6.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 
1./ Útjavítások megrendelése 
2./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése  
3./ Közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak megválasztása  
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

1./ Útjavítások megrendelése 
Előadó: Bencze István polgármester 
 
Bencze István: Egy hevesi cég a közelmúltban elvégezte a Napospart kátyúzási munkáit. 
Sajnos azonban a rendkívüli téli időjárás a község számos utcáját megviselte. Több forrásból 
próbáltak eddig mart aszfaltot szerezni, de ez nem sikerült. 
A Napospart kátyúzását végző céggel folytatott tárgyalások oda vezettek, hogy a cég 12 
dömsödi utca kátyúzását végezné el úgy, hogy a kátyúkat részben mart aszfalttal töltik fel, 
majd 4 cm-es rétegben meleg aszfalttal zárják le a felületét. Ezt bruttó 2.300.000-Ft-ért 
végeznék el. 
Sajnos az útjavításra fordítható összeg csekély, így mindösszesen erre nyílik jelenleg az 
önkormányzatnak lehetősége, bár ez is nagyobb mértékű kátyúzás, mint az elmúlt éveké. 
Továbbra is szándék, hogy az év közben befolyó bevételek egy részét több utca javítására 
fordítsák. 
Tájékoztatásul el kell mondani, hogy mindeközben a földes utcák egyengetését is elkezdték, 
de azok közül néhány ennél komolyabb munkát is igényelni fog. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az előterjesztést, melyet a képviselő-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következő határozatot:  
 

45/2013. (IV.6.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Superoad 
Kft-től (Székhelye: 3360 Heves, Rózsahegy út 13.) 12 db. utca teljeskörű 
kátyúzási munkálatait, mindösszesen bruttó 2.300.000-Ft értékben. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés 
aláírására, és a teljesítés ellenőrzésére. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
2./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése  
Előadó: Bencze István polgármester 
 
Bencze István: A dömsödi 3761/8 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa megkereste az önkormányzatot 
annak érdekében, hogy a telekre az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési 
tilalmat töröljék. Korábban ezeket beépítési kötelezettség biztosítására kötötték ki, azonban 
annak teljesítését követően nem kerültek minden esetben törlésre. 
Tekintettel arra, hogy ennek a jogosultja az Önkormányzat ezért szükséges a képviselő-
testület d9ntése a földhivatali törléshez. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület elfogadott és 
8 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

 
46/2013. (IV.6.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 3761/8 hrsz-ú 
ingatlanon az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési és 
terhelési tilalom törléséhez hozzájárul. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
3./ Közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak megválasztása  
Előadó: Bencze István polgármester 
 
Bencze István: Az önkormányzat ivóvíz minőség javító programja keretében jelenleg 
folyamatban van a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Ebben még eddig 
nem került sor a közbeszerzési bíráló bizottság megbízására, azonban ez időszerűvé vált. 
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A javaslat szerint 4 tagú bizottságot kellene létrehozni, amely mellé a korábbiakhoz hasonlóan 
tanácskozási joggal Sallai Gábor és Ispán Ignác települési képviselők kerülnének delegálásra. 
A tagként javasolt személyek: Dr. Őszy Tamás közbeszerzési szakértő; dr. Bencze Zoltán jogi 
szakértő; Zsoldos Gáborné pénzügyi szakértő, Hegyes Zoltán a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértő. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az előterjesztést, melyet a képviselő-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következő határozatot:  
 

47/2013. (IV.6.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0004; Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges 
ivóvízért Dömsödön vállalkozási szerződés keretében a FIDIC Sárga Könyv 
szerint” elnevezésű közbeszerzési eljárásban érkezett árajánlatok véleményezésére 
az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre. 
 
A Bíráló Bizottság tagjai: 
Dr. Őszy Tamás közbeszerzési szakértő 
dr. Bencze Zoltán jogi szakértő 
Zsoldos Gáborné pénzügyi szakértő 
Hegyes Zoltán a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő. 
 
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottságba tanácskozási joggal delegálja Ispán 
Ignác és Sallai Gábor képviselőket. 
 
A bizottság megbízatása a határozatban foglalt feladat elvégzésével szűnik meg.   
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 

B e n c z e   István       dr. B e n c z e   Zoltán 
       polgármester        jegyző 


