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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 15-én 
megtartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László 
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Sallai Gábor képviselők, dr. Bencze 
Zoltán jegyző, dr. Őszy Tamás közbeszerzési szakértő 
 
Bencze István köszönti a képviselő-testület tagjait és dr. Őszy Tamás közbeszerzési 
szakértőt. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-
testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot: 
 

60/2013.(V.15.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg:  
 
1./ A KEOP-1.3.0/09-11-2012-004. azonosító jelű „Ivóvízhálózat  rekonstrukció és új 
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” c. projekt kivitelező kiválasztása – 
közbeszerzési döntés.  
2./ A KEOP-1.3.0/09-11-2012-004. azonosító jelű „Ivóvízhálózat  rekonstrukció és új 
víztorony építése az egészséges ivóvízért  Dömsödön” c. projekt tájékoztatási és 
nyilvánosság biztosítása közbeszerzésre beérkezett  pályázatokról döntés 
 
Felelős: képviselő-testület  
Határid ő: azonnal 

 

1./ A KEOP-1.3.0/09-11-2012-004. azonosító jelű „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony 
építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” c. projekt kivitelező kiválasztása – közbeszerzési 
döntés 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)  
 
dr. Őszy Tamás: Az írásbeli előterjesztést összefoglalva elmondja, hogy a kivitelezésre kiírt 
közbeszerzésre egy ajánlat érkezett.  A döntés súlyát levesz i az a tény, hogy 300 millió Ft. feletti 
uniós beruházás esetén folyamatba épített NFÜ. ellenőrzés van. Már az eljárást megindító hirdetményt 
is az NFÜ. jóváhagyásával lehetetett feladni, s a kivitelező kiválasztására vonatkozó döntést is az 
NFÜ. jóváhagyása megelőzi. Jó ez a rendszer, így utólag nem lehet reklamálni. Az NFÜ. tanúsítvány 
szerint jól végezték munkájukat, az anyag mindennek maximálisan megfelel.  
Az ajánlattevő Diamit Zrt., aki ilyen típusú munkákkal foglakozik, kifejezetten ivóvizes referenciájuk 
van 20 éve. Fedezet alatt adott ajánlatot. 
 
Varga László: Az egyösszegű ajánlati ár megfelel a pályázat tartalmának, a pályázatban szereplő 
összeggel.  
 
Sallai Gábor: Konkrét beruházás mikor kezdődhet meg?  
 
Bencze István: Az önkormányzat döntését követően rögtön megkezdődhet.  
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Varga László: FIDIC sárgakönyves beruházás lévén a terveket is a kivitelezőnek kell elkészíttetnie, 
amely most kezdődik.  
 
dr. Őszy Tamás: Miután egy ajánlat érkezett, így a szerződéskötési moratórium nem áll fenn – amely 
egyébként 11 nap – a szerződés azonnal megköthető.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következő határozatot: 
 

61/2013. (V.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a KEOP-1.3.0/09-11-2012-
0004 azonosító számú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges 
ivóvízért Dömsödön” tárgyú projekt kivitelezőjének kiválasztására irányuló 
közbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásban Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint 
ajánlatkérő nevében Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi 
közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlat 
bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában 
foglaltakra: 
 
I. Érvényes ajánlatot tett:  
DIMAIT ZRt., 3744 Múcsony, Szeles akna 1. 
Ajánlati ár: nettó 459.600.000,-Ft 

 
II. Az eljárás eredménye: Jelen közbeszerzési eljárásban az összességében legelőnyösebb 
érvényes ajánlat, mellyel az eljárás nyertese a következő: 
Ajánlattevő neve: DIMAIT ZRt 
Ajánlattevő címe (székhelye): 3744 Múcsony, Szeles akna 1. 
Ajánlati ár: nettó 459.600.000,-Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az eljárás 
nyertesével a DIAMIT ZRt vel (3744 Múcsony, Szeles akna 1.) a szerződést aláírja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 

 
2./ A KEOP-1.3.0/09-11-2012-004. azonosító jelű „Ivóvízhálózat  rekonstrukció és új 
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” c. projekt tájékoztatási és 
nyilvánosság biztosítása közbeszerzésre beérkezett  pályázatokról döntés 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)  
 
Varga László: Az írásbeli előterjesztést összefoglalva elmondja, hogy meghívásos beszerzési 
eljárás keretében a képviselő-testület döntése alapján három céget kerestek meg. Mindhárom 
cég megküldte ajánlatát, a legkedvezőbb árat az INFODIGIT kft. adta, a részletező árakban is 
ők adták a legkedvezőbb árakat, mintegy 200 ezer Ft-tal alacsonyabb a másik két ajánlatnál.  
Javasolja a  pályázat nyerteseként az INFODIGIT Kft-t kihírdetni.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot: 
 

62/2013. (V.15.) Kt.számú 

Határozat 

 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületnek a KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 
azonosító számú  pályázathoz kapcsolódó KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. számú 
„Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ívóvízért Dömsödön” 
megnevezésű pályázati projekt nyilvánosság biztosításának feladatok ellátására kiírt 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a következő döntést hozza. 
 
I. A képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlatételi felhívás alapján három érvényes 
ajánlat került benyújtásra Dömsöd Nagyközség Önkormányzatához.  
 
A három ajánlattevő: 
 
1.) Ajánlattevő neve: Stratégia Fejlesztési Központ Kft 
Ajánlattevő székhelye: 1078 Budapest, Marek József utca 5.3/33. 
Ajánlati ár: nettó 1.270.000.-Ft + 27 %  ÁFA  bruttó 1.612.900.-Ft 

 
2.) Ajánlattevő neve: For-Next gazdasági Tanácsadó Szolgáltató és   
                                 Marketing Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 4031 Debrecen Fűrész utca 8. 
Ajánlati ár: nettó 1.330.000-Ft + 359.100-Ft ÁFA  bruttó 1.689.100.-Ft 

 
3.) Ajánlattevő neve: INFODIGIT Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 4032 Debrecen Keresztesi út 67. 
Ajánlati ár: nettó 1.125.000.-Ft + 27 %.-Ft ÁFA  bruttó 1.428.750.- Ft. 
 
II. A pályázat nyertese az INFODIGIT Kft. 4032  Debrecen, Keresztesi út 67. mint a 
legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevő. 
 
III. A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán 
jegyzőt az eljárás nyertesével kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester; dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
A továbbiakban dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatást adott a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló  2012. évi XXX. törvényről, amely rögzítette a nemzeti értékek és a 
hungarikumok fogalmát. Ismertette a jogszabály önkormányzatokra vonatkozó 
kötelezettségeit. Többi között  2013. június 16-ig döntést kell hozni, hogy az önkormányzat 
kíván-e létrehozni a települési érték bizottságot. A bizottság létrehozásának részletes 
szabályait kormányrendelet tartalmazza. Differenciált rendszert hoztak létre, van települési, 
megyei és Magyar Értéktár bizottság.  Ami a Magyar Nemzeti Értéktárban szerepel, 
hungarikumnak lehet minősíteni. Jelenleg 12 tárgyat nyilvánítottak hungarikumnak. A 
települési bizottság feladata, hogy gondozza  a települési értéktárat, számba veszi azokat a 
dolgokat, amelyek a nemzeti értéktár fogalmának megfelel. Felmenő rendszerben felkerül a 
megyei, majd a Magyar  értéktár bizottságba, s ami a nyilvántartásba bekerül, az minősíthető 
hungarikumnak.  
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Egy konkrét megkeresés történt egy helyben előállított termékkel kapcsolatban, hogy lehetne segíteni, 
hogy a termék ebbe bekerüljön. Három tagú bizottságot kell létrehozni, egy helyi tag, másik kettő 
közművelődési felügyeleti szervből kerül ki. A bizottság valamennyi költségét az önkormányzat 
köteles viselni. Ha az önkormányzat nem hoz létre ilyen bizottságot, javaslattételi joga van arra, hogy 
a megyei érték bizottságba vegyenek fel bizonyos terméket. illetve a hungarikummá nyilvánításhoz a 
települési önkormányzatok javaslattételi joggal bírnak.  A soron következő ülésen erre egy részletes 
írásbeli előterjesztés készül. 
 
Lázár József: A Szabadság út Petőfi utca kereszteződésében lévő üres telek – véleménye szerint – 
alkalmas lenne piac céljára. Megfontolásra javasolja esetleg a Horváth-kertből áthelyezni erre a 
területre.  
 
dr. Bencze Zoltán:  Szilárd burkolattal történő ellátás, vízvételi lehetőség biztosítása elsődleges 
feltétel, parkoló biztosítása, mosdó, kézmosási lehetőség stb.  
A piacról egyébként előbb-utóbb gondolkodni kell.  
 
Bencze István: Elképzelhetőnek tartja, hogy a LEADER-en belül erre a célra esetleg lehet komoly 
összeget pályázni, azonban olyan óriási az ellenkezés a vásárlók, az őstermelők és az 
üzlettulajdonosok részéről.  
 
Csikós Lászlóné: Nagyon ideális volt a Gesztenyesoron lévő piac, szép, kellemes környezetben a 
Duna partján.  
 
Varsányi Antal:  Nem megy le a vásárló a Duna-partra, messzi van, a faluközpontban vásárolnak 
szívesen.  
 
dr. Bencze Zoltán:  Ugyancsak alkalmas lenne piac céljára belső parkolóval kialakításával, 
vásárcsarnoki lehetőséggel a volt ÁFÉSZ cukrászda. Az ingatlan azonban magántulajdonban van.  
 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Bencze István  dr. Bencze Zoltán 
                polgármester                       jegyző 
 
 

 

 


