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JEGYZŐKÖNYV
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)
Ülés ideje: 2019. augusztus 26.
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, Lázár József,
Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 9
képviselőből 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tett
az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.
…/2019. (VIII.26.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Egészségügyi központ közbeszerzést lezáró döntés meghozatala
2./ Bölcsőde pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
131/2019. (VIII.26.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Egészségügyi központ közbeszerzést lezáró döntés meghozatala
2./ Bölcsőde pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Egészségügyi központ közbeszerzést lezáró döntés meghozatala
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ez az utolsó döntés. A korábbi ülésen született egy majdnem
végleges döntés, amikor a másik ajánlattevő ki lett zárva, mert nem teljesítette a hiánypótlást,

2
illetve az EcoSaving Kft-t felhívták arra, hogy az előírt igazolásokat nyújtsa be, ezek
megtörténtek. A bíráló bizottság megvizsgálta, az érvényesnek találta, s javasolja az eljárás
nyertesének megállapítani. Amennyiben a testület a döntést meghozza, megküldik a
közbeszerzési cégnek, 5 nap szerződéskötési moratórium van, utána meg tudják kötni a
szerződést és megkezdhetik a munkát.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (VIII.26.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.), a
„Vállalkozási szerződés keretében Dömsödön Egészségügyi Központ építése – meglévő
épület bontása, kiviteli terv elkészítése és kivitelezése” (1137) elnevezésű, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése szerinti tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásában a benyújtott ajánlatok
értékelését követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján az alábbi lezáró
döntést hozza:
 az EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlattevő 1. részben
benyújtott ajánlatát – figyelemmel arra, hogy az mindenben megfelelt a vonatkozó
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
előírtaknak, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta –
érvényesnek nyilvánítja;
 az EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlattevő 2. részben
benyújtott ajánlatát – figyelemmel arra, hogy az mindenben megfelelt a vonatkozó
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
előírtaknak, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta –
érvényesnek nyilvánítja;
 a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az eljárás 1.
részét eredményesnek nyilvánítja különös tekintettel arra, hogy a felhívásban rögzített
feltételek megvalósultak, és az eredményessé nyilvánításhoz szükséges többlet fedezetet
biztosítja;
 a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az eljárás 2.
részét eredményesnek nyilvánítja különös tekintettel arra, hogy a felhívásban rögzített
feltételek megvalósultak,
 a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az eljárás
nyertesének az 1. és 2. részben – figyelemmel arra, hogy a legjobb ár-érték arány
értékelési szempontnak megfelelően ajánlata az 1. és 2. részben a legkedvezőbb – az
EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlattevőt hirdeti ki valamint
vele köti meg a szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze Istvánt az eljárást lezáró dokumentumok
aláírására, és a nyertes ajánlatevővel a szerződés megkötésére.
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Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
132/2019. (VIII.26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.), a
„Vállalkozási szerződés keretében Dömsödön Egészségügyi Központ építése – meglévő
épület bontása, kiviteli terv elkészítése és kivitelezése” (1137) elnevezésű, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése szerinti tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásában a benyújtott ajánlatok
értékelését követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján az alábbi lezáró
döntést hozza:
 az EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlattevő 1. részben
benyújtott ajánlatát – figyelemmel arra, hogy az mindenben megfelelt a vonatkozó
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
előírtaknak, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta –
érvényesnek nyilvánítja;
 az EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlattevő 2. részben
benyújtott ajánlatát – figyelemmel arra, hogy az mindenben megfelelt a vonatkozó
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
előírtaknak, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta –
érvényesnek nyilvánítja;
 a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az eljárás 1.
részét eredményesnek nyilvánítja különös tekintettel arra, hogy a felhívásban rögzített
feltételek megvalósultak, és az eredményessé nyilvánításhoz szükséges többlet fedezetet
biztosítja;
 a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az eljárás 2.
részét eredményesnek nyilvánítja különös tekintettel arra, hogy a felhívásban rögzített
feltételek megvalósultak,
 a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az eljárás
nyertesének az 1. és 2. részben – figyelemmel arra, hogy a legjobb ár-érték arány
értékelési szempontnak megfelelően ajánlata az 1. és 2. részben a legkedvezőbb – az
EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlattevőt hirdeti ki valamint
vele köti meg a szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze Istvánt az eljárást lezáró dokumentumok
aláírására, és a nyertes ajánlatevővel a szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Bölcsőde pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés
Előadó: Bencze István polgármester
Bencze István polgármester: Már több ízben volt szó a bölcsőde létesítésének pályázati
lehetőségéről, hogy megfelelő módon ki tudják elégíteni az igényeket, tekintve, hogy Dömsöd
esetében ez kötelező feladat is. Két évvel ezelőtt az első körben nem lett nyertes Dömsöd,
kidolgozták a mini bölcsőde műszaki tartalmát, beadták, majd visszavonták, mivel akkor
derült ki, hogy Pest megye területére egy komplett, nagy 24 férőhelyes bölcsőde építésére is
alkalom lesz pályázni. A pályázati támogatás felső határa 240 millió Ft. A
projektmenedzsertől, tervezőktől 240 millió Ft-os bekerülési költséggel kaptak egy olyan
anyagot, amit a képviselő-testület döntését követően a holnap napon fel tudnak tölteni. Ez a
240 millió Ft. elegendő a megépítésre. Néhány dolgot ki kellett hagyni, ami szorosan tartozik
ide – pl. parkoló, némi berendezés – egyébként túllépték volna a 240 millió Ft-ot és az új
képviselő-testületet nem szeretnék hitelbe belehajszolni. A képviselő úr javasolta, adják be
így, a következő hónapokban meg fogja találni azt a lehetőséget, hogy nyertes pályázat esetén
ne kelljen hitelt felvenni. A kivitelezés jövő év tavaszára tehető.
Lázár József képviselő: Javasolja a pályázat benyújtását.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (VIII.26.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
kíván benyújtani „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019)”
című pályázati kiírás alapján.
A Képviselő-testület a pályázatot az önkormányzat tulajdonában lévő dömsödi 713/2
hrsz-ú ingatlanon létesítendő 2 csoportos bölcsőde létesítésére nyújtja be.
A projekt teljes támogatási igénye 240.000.000-Ft.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza és felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
133/2019. (VIII.26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
kíván benyújtani „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019)”
című pályázati kiírás alapján.
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A Képviselő-testület a pályázatot az önkormányzat tulajdonában lévő dömsödi 713/2
hrsz-ú ingatlanon létesítendő 2 csoportos bölcsőde létesítésére nyújtja be.
A projekt teljes támogatási igénye 240.000.000-Ft.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza és felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Egyebek
Bencze István polgármester: Kérdezi a képviselőket, tudnak-e olyan kertészeti céget, aki
vállal közterületen vágást. Két kaszás van a közhasznú foglalkoztatottak között, a kettő nem
ér egyet. Megállapította, hogy az utóbbi 10 évben nem volt ilyen gazos a település.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Várkonyi György, gépük, minden megvan hozzá.
Lázár József képviselő: Ismét felveti a közlekedési lámpa működésével kapcsolatos
problémát. Közlekedési szakembert szeretne kérni, aki beállítja a lámpát. Van egy XXI. sz.
készülék és vasárnap délután folyamatosan működik, ahelyett, hogy sárgán villogna.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Korábban úgy volt beállítva, hogy a forgalomfigyelés ment benne,
akkor azt kifogásolta a lakosság. Amikor voltak a nagy esőzések, a kanyarodó sávoknál
beragadt a zöld jelzés, az 51-esen piros volt a jelzés. Elmondták, hogy nagy esőzés alkalmával
rövidre zár a rendszer, ez előfordulhat. Amikor a hiba bejelentésre került, átállították újra
időzítésre. Sokkal jobb volt a forgalomfigyelés, az 51-es kapta folyamatosan a zöldet, ha nem
volt a kanyarodó sávban valaki, s működött a gyalogátkelő gomb is.
Lázár József képviselő: A Postahivatal előtti gyalogátkelőnél ismét kigödrösödött az 51-es
út. A közlekedési lámpák nagyon koszosak, alig lehet látni. Milyen lehetőség van fellépni
olyan telektulajdonosnál, akinek a telkén veszélyes anyagok vannak elhelyezve.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A lámpák tisztítása meg van rendelve Klszák Tamásnál, amint az
emelő kocsis gépet megjavítja, elvégzi.
Attól függ, miről van szó, van, ami az önkormányzatra tartozik, van ami a
katasztrófavédelemre.
Lázár József képviselő: Autóroncsokról, olajos alkatrészekről van szó.
Szűcs Julianna képviselő: Jelzi, hogy a Böröczék beadtak egy kérelmet a malom
hasznosítása ügyében, úgy néz ki, tudtak kreditációt szerezni a cross EB-nek, arra előírtak
nemzetközi követelmény rendszert. Szeretne szállodát építeni a malom épületéből.
Bencze István polgármester: MNV Zrt. hatásköre.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Értékbecslést készítenek mivel nemzeti vagyonba tartozó
ingatlanról van szó, csak értékbecslést követően értékesíthetik.
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Az ülésen 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

