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JEGYZŐKÖNYV

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló
Ülés ideje: 2013. november 18.
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,Szomor
Dezső alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző,
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László
Levente, Ispán Ignác, Lázár József, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán
jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 9
megválasztott képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (XI.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Belterületi utak felújítása
2./ Belterületi utak felújításához fejlesztési hitel felvétele
3./ Rendőrségi használatú önkormányzati tulajdonú gépjármű beszerzése
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
173/2013. (XI.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Belterületi utak felújítása
2./ Belterületi utak felújításához fejlesztési hitel felvétele
3./ Rendőrségi használatú önkormányzati tulajdonú gépjármű beszerzése
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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1./ Belterületi utak javítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (XI.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád utca
burkolatának felújítására, valamint a Szép utca mart aszfalt burkolattal történő
ellátására zárt, meghívásos beszerzési eljárást ír ki.
A képviselő-testület döntése szerint az ajánlatkérést három ajánlattevő részére kell
megküldeni.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
174/2013. (XI.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád utca
burkolatának felújítására, valamint a Szép utca mart aszfalt burkolattal történő
ellátására zárt, meghívásos beszerzési eljárást ír ki.
A képviselő-testület döntése szerint az ajánlatkérést három ajánlattevő részére kell
megküldeni.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (XI.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi utcai
iskolaépület bekötő útjának aszfaltozását 4 cm-es vastagságban megrendeli
SWIETELSKY Magyarország Kft-től (Székhely: 2120 Budakeszi, Székesdűlő
135.) bruttó 2.380.351–Ft értékben.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a
SWIETELSKY Magyarország Kft-vel a vállalkozási szerződést aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
175/2013. (XI.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi utcai
iskolaépület bekötő útjának aszfaltozását 4 cm-es vastagságban megrendeli
SWIETELSKY Magyarország Kft-től (Székhely: 2120 Budakeszi, Székesdűlő
135.) bruttó 2.380.351–Ft értékben.

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a
SWIETELSKY Magyarország Kft-vel a vállalkozási szerződést aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ Belterületi utak felújításához fejlesztési hitel felvétele
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (XI.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9.910.800-Ft
fejlesztési hitelt vesz fel négy éves futamidőre az OTP Bank Nyrt-től az Árpád
utca burkolatának felújítása, valamint a Szép utca mart aszfalt burkolattal történő
ellátása céljából.
A hitel törlesztés kezdeteként a Képviselő-testület 2014. első negyedévét jelöli
meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját
bevételeit ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában
lévő, a 1330/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel
és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot
is, az OTP Bank Nyrt. számára alapított jelzálogjog a hitelszerződés biztosítékául
szolgáljon.
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A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette
korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és
tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,
illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A Képviselőtestület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze
Zoltán jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az
ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a
hivatkozott ingatlanra a jelzálogszerződést aláírja az Önkormányzat
képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
176/2013. (XI.18.) Kt.számú
Határozat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9.910.800-Ft
fejlesztési hitelt vesz fel négy éves futamidőre az OTP Bank Nyrt-től az Árpád
utca burkolatának felújítása, valamint a Szép utca mart aszfalt burkolattal történő
ellátása céljából.
A hitel törlesztés kezdeteként a Képviselő-testület 2014. első negyedévét jelöli
meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját
bevételeit ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában
lévő, a 1330/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel
és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot
is, az OTP Bank Nyrt. számára alapított jelzálogjog a hitelszerződés biztosítékául
szolgáljon.
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette
korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és
tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,
illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A Képviselőtestület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze
Zoltán jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az
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ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a
hivatkozott ingatlanra a jelzálogszerződést aláírja az Önkormányzat
képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3./ Rendőrségi használatú önkormányzati tulajdonú gépjármű beszerzése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (XI.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település
közbiztonságának javítása céljából rendőrségi hazsnálatra1 db. DACIA Duster 1.6
COOL 4x4 típusú gépjárművet vásárol az Auto-Motor Trade Kft-től (Székhelye:
6200 Kiskőrös, Izsáki út 13.) bruttó 3.480.000-Ft vételárért, valamint ezen felül a
forgalomba helyezés költségeiért.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a gépjármű vásárlásának
finanszírozásához hitelt vegyen fel a Merkantil Bank ZRt-től az alábbi
feltételekkel:
- önerő: 1.000.000-Ft,
- futamidő: 36 hónap.
A Képviselő-testület kiköti, hogy megrendelés feltétele, hogy a fenti gépjármű
2013. december 15-ig átadásra kerüljön az önkormányzat részére. Amennyiben ez
a feltétel nem teljesül, az önkormányzat a megrendeléstől eláll.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester és dr. Bencze
Zoltán jegyzőt, hogy az új gépjármű beszerzése, a hitelszerződés megkötése
érdekében eljárjon, és a szükséges szerződéseket aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
177/2013. (XI.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település
közbiztonságának javítása céljából rendőrségi hazsnálatra1 db. DACIA Duster 1.6
COOL 4x4 típusú gépjárművet vásárol az Auto-Motor Trade Kft-től (Székhelye:
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6200 Kiskőrös, Izsáki út 13.) bruttó 3.480.000-Ft vételárért, valamint ezen felül a
forgalomba helyezés költségeiért.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a gépjármű vásárlásának
finanszírozásához hitelt vegyen fel a Merkantil Bank ZRt-től az alábbi
feltételekkel:
- önerő: 1.000.000-Ft,
- futamidő: 36 hónap.
A Képviselő-testület kiköti, hogy megrendelés feltétele, hogy a fenti gépjármű
2013. december 15-ig átadásra kerüljön az önkormányzat részére. Amennyiben ez
a feltétel nem teljesül, az önkormányzat a megrendeléstől eláll.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester és dr. Bencze
Zoltán jegyzőt, hogy az új gépjármű beszerzése, a hitelszerződés megkötése
érdekében eljárjon, és a szükséges szerződéseket aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

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

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

