
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 31-én  
megtartott rendkívüli  ülésén. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezsı 
alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Dr. 
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán aljegyzı. 
 
Bencze István polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

14/2011.(I.19.) Kt.számú 
Határozat 
 
1./ Telenor Magyarország Zrt. szerzıdésmódosítási kérelme 
2./ A „Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminıségének 
javítása: Szennyezıanyagok kinevezése a parti sávból” tárgyú projekt 
megvalósításához kapcsolódó víziközmő társulat szervezésével kapcsolatos döntés 
 
Zárt ülésen: 
3./ Személyi ügy 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
1./ Telenor Magyarország Zrt. szerzıdésmódosítási kérelme 
Elıadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Balogh László Levente: A kedvezményért cserében további szerzıdést ajánlanak. 
Információin  szerint ez egy országos dolog, elırevetítik, hogy van más útjuk is, a mobil 
szolgáltatók készülnek összefogni, közösen egy kisebb kapacitást bérelnének. Nem igazán 
tetszik ez a stílusú levél, véleménye szerint kiszervezték egy alkusz cégnek, próbálkoznak.  
 
Bencze István: Nem javasolja bármilyen kedvezmény megadását, próbálkozzanak más 
településen, annál is inkább, mert annak idején nagyon elınyös feltételekkel tudták ezt a 
szerzıdést megkötni, más önkormányzatoknak jelentısen többet fizetnek. Véleménye szerint 
is próbálkoznak. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a szerzıdés módosítására, illetve a bérleti díj 
csökkentésére irányuló kérelem elutasítását.  
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta  következı 
határozatot: 
 

 



15/2011.(I.31.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Telenor Magyarország 
ZRt. bérleti szerzıdés módosítására, és a bérleti díj csökkentésére irányuló 
kérelmét elutasítja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
2./ A „Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminıségének javítása: 
Szennyezıanyagok kinevezése a parti sávból” tárgyú projekt megvalósításához 
kapcsolódó víziközmő társulat szervezésével kapcsolatos döntés 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az RSD. Parti Sáv 
projekt eljutott odáig, hogy az Unió és a Kormány támogatásának birtokában 60 napon belül 
meg kell alapítani a közmő társulatot. A Társulás legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy kiadja 
egy cégnek a szervezést a 11 településen. A beérkezett ajánlatok közül a Réka-Ker Kft. 
ajánlata volt árában is a legkedvezıbb, 25 millió ft. + ÁFA. összegért vállalta a társulat 
megszervezését. Mind a 11 önkormányzatnak meg kell erısíteni, hogy egyetért a Réka-ker 
Kft. megbízásával.  
A társulat szervezésének Dömsödre esı költsége lakosságarányosan 2.183.000.-Ft., melyet 
kamatmentes kölcsönként meg kell finanszírozni, amint megérkezett a pénzt, ezt 
visszakapják. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Réka-Ker Kft. végezte 2 évvel ezelıtt az átvilágítást a Keve-
Víz Kft-nél, precízen és Dömsöd számára kedvezı eredménnyel.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

 
16/2011.(I.31.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy az RSD 
Parti Sáv Önkormányzati Társulás (Továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a 
„Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminıségének javítása: 
Szennyezıanyagok kivezetése a parti sávból” tárgyú projekt megvalósításához 
kapcsolódó víziközmő-társulat szervezésével a Réka-Ker Kft-t bízza meg. 
A Képviselı-testület vállalja, hogy a 25.422.000,-Ft+ÁFA megbízási díjból a 
Társulási Tanács által készített felosztási javaslat szerint Dömsöd Nagyközségre 
háruló 2.183.750-Ft+ÁFA díjat megelılegezi a Társulás számára, azzal, hogy azt a 
Társulat megalakulása után a Társulás és a Társulat között kötendı megállapodás 
alapján Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának a Társulat téríti vissza. 
 
 
 



 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
A képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen személyi ügyet tárgyalt. (Külön 
jegyzıkönyvben rögzítve.) 
 
 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István        dr. Bencze Zoltán 
         polgármester                      aljegyzı 
 
 
        
 
 


