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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tárgyaló 

Ülés ideje: 2017. szeptember 20.  

 

 

Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 

Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs 

János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné 

gazdasági vezető.   

 

Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezső 

alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, 

Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző 

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott 

képviselőből 9 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja, majd 

szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 

 
…/2017. (IX.20.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ A Felső-dunapart további részének felújítása 

2./ Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében című pályázat önerő biztosításával kapcsolatos döntés 

módosítása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
138/2017. (IX.20.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ A Felső-dunapart további részének felújítása 

2./ Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében című pályázat önerő biztosításával kapcsolatos döntés 

módosítása 

3./ Híd- és útépítés közbeszerzési felhívás visszavonása 
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Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 
1./ A Felső-dunapart további részének felújítása 

Előadó: Bencze István polgármester 

 

Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a legutóbbi rendkívüli képviselő-

testületi ülésen beszéltek a Felső-Dunapart esetleges kátyúzásáról. Tegnap a Középső útra 

kiírt aszfaltozással kapcsolatos pályázat nyertesével a Hajóka Kft. képviselőjével végig járták 

az érintett útszakaszokat. A kivitelező ajánlata szerint a zsiliptől a település  határáig, mintegy 

320 méternyi út aszfaltozását kedvezményes áron, 3,5 millió Ft-ért vállalná. Javasolja, hogy a 

képviselő-testület fogadja el az ajánlatot, mert a szakasz rövidsége miatt ide vállalkozót nem 

fognak találni a jövőben. Mivel a költségvetés tartalékot nem tartalmaz, ezért a 3,5 millió Ft-

ot elő kell teremteni. Lehetőség van arra, hogy Ráckeve és Térsége Víziközmű  Beruházó 

Társulatnál lévő  5 millió  Ft-ból a fenti összeget finanszírozni tudják.  
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

…/2017. (IX.20.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsődunapart út (145 

hrsz.) önkormányzati tulajdonú és kezelésű út 318 méteres szakaszának 

átalagosan 2,7 méter széles felújítását 4 cm-es aszfaltréteg terítésével és zúzottkő 

tömörített útpadka készítésével a Hajóka Kft-t (cégjegyzékszám: 10-09-03578; 

Székhelye: 3356 Kompolt, Sport u. 2.; Képviseli: Hajóka István ügyvezető 

igazgató) bízza meg. Az ajánlat szerint a vállalkozási díj összege összesen bruttó 

3.932.000-Ft. 
 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

139/2017. (IX.20.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsődunapart út (145 

hrsz.) önkormányzati tulajdonú és kezelésű út 318 méteres szakaszának 

átalagosan 2,7 méter széles felújítását 4 cm-es aszfaltréteg terítésével és zúzottkő 

tömörített útpadka készítésével a Hajóka Kft-t (cégjegyzékszám: 10-09-03578; 

Székhelye: 3356 Kompolt, Sport u. 2.; Képviseli: Hajóka István ügyvezető 

igazgató) bízza meg. Az ajánlat szerint a vállalkozási díj összege összesen bruttó 

3.932.000-Ft. 
 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében című pályázat önerő biztosításával kapcsolatos döntés módosítása 
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Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

…/2017. (IX.20.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 113/2017. (VIII.4.) Kt.számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

kíván benyújtani az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázati kiírás alapján. 

 

A Képviselő-testület a pályázatot az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 713 hrsz-

ú, természetben a Dömsöd, Szabadság út 48. (házszám felülvizsgálat alatt) szám alatti 

ingatlan felújításával létrehozandó 2 háziorvosi rendelőnek, 1 házi gyermekorvosi 

rendelőnek és védőnői szolgálatnak helyet adó egészségügyi központ kialakítására nyújtja 

be. 

 

A projekt teljes támogatási igénye 171.047.774-Ft. Az elkészült dokumentáció és 

árkalkulációk alapján a pályázathoz szükséges önerő összesen 42.411.914-Ft lesz, 

melyből 9.002.514-Ft a pályázati támogatással érintett önerő, míg további 33.409.400-Ft 

a pályázati támogatással nem érintett önerő. 

A teljes önerőből 33.896.914-Ft-ot a 2017/2018 évi költségvetés terhére, és 8.515.000-Ft-

ot a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete. 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza és felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok (szakértő cég kiválasztása, 

szakértői tevékenységek megrendelése, pályázat elkészítése, a pályázat benyújtásához 

szükséges nyilatkozatok aláírása) elvégzésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
140/2017. (IX.20.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 113/2017. (VIII.4.) Kt.számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

kíván benyújtani az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázati kiírás alapján. 

 

A Képviselő-testület a pályázatot az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 713 hrsz-

ú, természetben a Dömsöd, Szabadság út 48. (házszám felülvizsgálat alatt) szám alatti 

ingatlan felújításával létrehozandó 2 háziorvosi rendelőnek, 1 házi gyermekorvosi 
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rendelőnek és védőnői szolgálatnak helyet adó egészségügyi központ kialakítására nyújtja 

be. 

 

A projekt teljes támogatási igénye 171.047.774-Ft. Az elkészült dokumentáció és 

árkalkulációk alapján a pályázathoz szükséges önerő összesen 42.411.914-Ft lesz, 

melyből 9.002.514-Ft a pályázati támogatással érintett önerő, míg további 33.409.400-Ft 

a pályázati támogatással nem érintett önerő. 

A teljes önerőből 33.896.914-Ft-ot a 2017/2018 évi költségvetés terhére, és 8.515.000-Ft-

ot a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete. 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza és felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok (szakértő cég kiválasztása, 

szakértői tevékenységek megrendelése, pályázat elkészítése, a pályázat benyújtásához 

szükséges nyilatkozatok aláírása) elvégzésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
3./ Híd- és útépítés közbeszerzési felhívás visszavonása 

Előadó: Bencze István polgármester 

 

Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, a  Holt Dunát keresztező átereszek vasbeton 

híddal történő kiváltása – híd és útépítés elnevezésű közbeszerzési felhívás műszaki tartalma változik 

oly módon, hogy a víz és a szennyvíz a híd testben valósul meg, ezért a közbeszerzési felhívást vissza 

kell vonni és változott műszaki tartalommal, 5 napos ajánlattételi határidővel javasolja ismételten 

kiírni.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2017. (IX.20.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerint 
„Vállalkozási szerződés keretében 100 hrsz. Dömsödi Holt-Dunát keresztező átereszek 

vasbeton híddal történő kiváltása– híd- és útépítés” tárgyú közbeszerzési eljárását az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt jelen döntésével visszavonja. 
 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
141/2017. (IX.20.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerint 
„Vállalkozási szerződés keretében 100 hrsz. Dömsödi Holt-Dunát keresztező átereszek 



5 

 

vasbeton híddal történő kiváltása– híd- és útépítés” tárgyú közbeszerzési eljárását az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt jelen döntésével visszavonja. 
 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést 

bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Bencze István           dr. Bencze Zoltán 

               polgármester       jegyző 


