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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 
 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. 
 
Ülés ideje: 2016. május 11.  
 
 
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.  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác, 
Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea képviselők, dr. 
Bencze Zoltán jegyző  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 9 
megválasztott képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. 
Ismerteti a rendkívüli testületi ülés összehívásának okát, majd szavazásra bocsátja az alábbi 
határozati javaslatot:  
 
 
 

………../2016. (V. 11.)  Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Az energetikai pályázathoz szükséges pályázatíró, illetve az előzetes 
közbeszerzést lebonyolító cég kiválasztása 
2./ A Petőfi úti Holt-Dunaágon átívelő híd műszaki tartalmára, illetve tervezésére 
meghívásos pályázat kiírása 
3./ Közterületi utak felújítására kiírt pályázat előkészítése 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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42/2016. (V. 11.)  Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Az energetikai pályázathoz szükséges pályázatíró, illetve az előzetes 
közbeszerzést lebonyolító cég kiválasztása 
2./ A Petőfi úti Holt-Dunaágon átívelő híd műszaki tartalmára, illetve tervezésére 
meghívásos pályázat kiírása 
3./ Közterületi utak felújítására kiírt pályázat előkészítése 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 

 
1./ Az energetikai pályázathoz szükséges pályázatíró, illetve az előzetes közbeszerzést 
lebonyolító cég  kiválasztása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztést – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Megkérték a tervezésre, előkészítésre az árajánlatokat, hét helyre 
küldték ki, hat helyről megkapták. Az összesítő táblázatot a képviselők láthatják, az összesítő 
sorból látszódik egy sorrend. A pályázati kiírás alapján a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást elérő cég, aki nyer. Amit figyelembe kell venni a két legalacsonyabb 
ajánlatevő közül az egyik csak akkor tekinti a feladatot elvégzettnek, ha a pályázati döntés is 
megszületik, itt vállal a képviselő-testület legkevesebb pénzügyi kockázatot, mert a másik 
esetében a pályázat benyújtásakor is a pályázat előkészítés költségeire igényt tart.  
 
Ispán Ignác TFB. elnöke: A Településfejlesztési  Bizottság az ajánlatokat megtárgyalta és az 
Impulsus Tanácsadó Iroda Kft ajánlatát  javasolja elfogadni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……/2016. (V. 11.)  Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9 számú 
pályázat benyújtáshoz szükséges teljeskörű dokumentáció elkészítésére kiírt 
pályázat nyerteseként az Impulsus Tanácsadó Iroda Kft-t határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az Impulsus 
Tanácsadó Iroda Kft-vel történő szerződéskötésre. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma:  8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 



3 
 

 
43/2016. (V. 11.)  Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9 számú 
pályázat benyújtáshoz szükséges teljeskörű dokumentáció elkészítésére kiírt 
pályázat nyerteseként az Impulsus Tanácsadó Iroda Kft-t határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az Impulsus 
Tanácsadó Iroda Kft-vel történő szerződéskötésre. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ez a Kft. előzetesen jelezte, hogy ahhoz, hogy ez rendben 
lemenjen, a saját nevük alatt nem tudják lebonyolítani, ehhez ők ügyvédi irodákat szoktak 
igénybe venni.  
A közreműködő ügyvédi irodákból hármat elküldtek ajánlati felhívásra. Az ajánlati felhívás 
határidejét a képviselő-testület saját szabályzata rögzíti, ebben az esetben egy olyan 
kiegészítést javasol jóváhagyni, hogy amennyiben sürgős szükség indokolja, 15 napnál 
rövidebb ajánlati határidővel is ki lehessen küldeni ajánlati felhívást. Ebben az esetben, hogy 
beleférjenek az időbe, egy egynapos ajánlattételi határidőt kérnek a közbeszerzési 
tevékenységre. Ezt követően három helyre kell a Pályázatos épületenergetikai felhívás közép-
magyarországi régió települési önkormányzatai számára című KEHOP-5.2.9. kódszámú 
pályázati felhívás keretében kidolgozásra kerülő projekt előkészítéséhez szükséges 
közbeszerzési feladatok ellátása mellékelt iránymutatás szerint, hogy a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás dönt, május 17-ig kell rá ajánlattételi felhívást tenni. A három 
ügyvédi iroda Kormos Ügyvédi Iroda Miskolc, Remete Ügyvédi Iroda Miskolc, Agilitas Kft. 
Emőd. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem  hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2016. (V. 11.)  Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzésekre vonatkozó szabályzatát az alábbi ponttal 
egészíti ki. 
 
„A Képviselő-testület, amennyiben azt az önkormányzat érdekkörén kívüli ok 
indokolja, ajánlattételi határidőként 15 napnál rövidebb időtartamot is 
megállapíthat.” 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt a módosítás átvezetésére. 
 
Felelős: jegyző 
Határid ő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

44/2016. (V. 11.)  Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzésekre vonatkozó szabályzatát az alábbi ponttal 
egészíti ki. 
 
„A Képviselő-testület, amennyiben azt az önkormányzat érdekkörén kívüli ok 
indokolja, ajánlattételi határidőként 15 napnál rövidebb időtartamot is 
megállapíthat.” 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt a módosítás átvezetésére. 
 
Felelős: jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……./2016. (V. 11.)  Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9 számú 
pályázat benyújtáshoz szükséges előzetes közbeszerzési eljárás lebonyolítására az 
alábbiaktól kér ajánlatot: 
 

1. AGILITAS Közbeszerzési Tanácsadó Kft.  (3432 Emőd, József utca 1/A.) 
2. KORMOS Ügyvédi Iroda (3525 Miskolc, Széchenyi u. 21-23. I/2.) 
3. Remete Ügyvédi Iroda (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 6. tetőtér 1.) 

 
A Képviselő-testület az ajánlati felhívásokat a határozat melléklete szerinti 
tartalommal hagyja jóvá. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

45/2016. (V. 11.)  Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9 számú 
pályázat benyújtáshoz szükséges előzetes közbeszerzési eljárás lebonyolítására az 
alábbiaktól kér ajánlatot: 
 

4. AGILITAS Közbeszerzési Tanácsadó Kft.  (3432 Emőd, József utca 1/A.) 
5. KORMOS Ügyvédi Iroda (3525 Miskolc, Széchenyi u. 21-23. I/2.) 
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6. Remete Ügyvédi Iroda (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 6. tetőtér 1.) 
 
A Képviselő-testület az ajánlati felhívásokat a határozat melléklete szerinti 
tartalommal hagyja jóvá. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
2./ A Petőfi úti Hold-Dunaágon átívelő híd műszaki tartalmára, illetve tervezésére 
meghívásos pályázat kiírása 
Előadó: Bencze István polgármester 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A Földművelésügyi Minisztérium Horgászati, Halászati 
Főosztálya megkereste az önkormányzatot a horgászegyesület közbenjárására, hogy összesen 
négy projektet támogathatnak célzottan, amely a halpusztulás megelőzését, vízmegóvást stb. 
célozza. Ebben az évben  kiválasztott cél az RSD. elsődleges körben a híd merült fel, hogy ezt 
kellene kiváltani egy hídszerkezettel, amely a két ág közötti átfolyást hivatott folyamatosan 
biztosítani, ezzel is hozzájárulna ahhoz, hogy  a víz folyamatosan tudna áramolni, az iszap  
kiürülne az ágból és ezáltal megmentődjön az élőhely. A felső szakaszon az iszap annyira 
felgyülemlett, hogy főként a nyári időszakban a víz mélysége a 20 cm-t nem éri el. Ha nem 
történik semmi, várhatóan 10-15 éven belül teljesen mocsárrá válik. Erre az FM 100 millió Ft. 
támogatást tud biztosítani, 2017. júliusig kellene a teljes projektet megvalósítani. Az FM 
közvetlenül nem bonyolíthatja, az önkormányzatnak kellene lenni a beruházónak és a teljes 
lebonyolítónak is, ők csak támogatási szerződést kötnének rá. Aláíráskor előlegben odaadnák 
a felét. Legfontosabb feladat, hogy június közepéig le kell tenni egy tanulmányt az FM 
asztalára, amiből az látszódik, hogy ezen összegen belül megvalósítható a teljes projekt. 
Ehhez megkerestek három hídtervező mérnököt, akik vállalnák, hogy megtervezi, előzetesen 
költségbecslést végeznének, mennyibe kerülne a projekt. Ez összetett feladat, épül egy 
hídszerkezet, kapcsolódik hozzá útépítés, közműrendezés, áthelyezés, illetve a honvédséggel 
is egyeztetni kell, tűzszerészek nélkül azon a szakaszon nem lehet végezni semmit. Ahhoz, 
hogy haladni tudjanak arra kérnek felhatalmazást, hogy a három hídmérnököt ajánlattételre 
felkérjék. Adjanak ajánlatot arra, hogy az előzetes költségbecslést mennyiért készítenék el, 
amit az FM asztalára le kell tenni. Nem kell önrészt a célzott támogatáshoz, de a minisztérium 
bármilyen nagyságú önrész felajánlást gáláns gesztusnak tekint. Arra gondoltak, hogy a 
költségbecslés elkészítésének költségeit vállalnák önrészként.  
 
Bencze István polgármester ismertette a három céget, akiket felkérnének a híd tervezésére 
vonatkozó ajánlat benyújtására. 
1./ Satitc-Plan Kft. 
2./ MSC Kft.  
3./ Pont-Terv Zrt 
30 napon belül a tanulmányt be kell nyújtani az FM-hez, ellenkező esetben máshol fogják ezt 
a pénz felhasználni az RSD partján.  
Jelenleg tehát a tervezésre kérnének árajánlatot. Az anyag összeállítás hozzávetőleg 600 e Ft., 
nincs jelentősebb kockázat. Előzetes tájékoztatás szerint a tervezés költsége 10 millió Ft. 
körül lenne. 
 
Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen beszéltek róla, hogy kérjenek egyfajta 
látványtervet, képileg mégis hogy nézne ki a híd.  
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A napirendi ponttal kapcsolatéban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2016. (V. 11.)  Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Holt-Dunaág feletti 
Petőfi utca átvezetés új híddal történő kiváltására irányuló projekt 
tanulmánytervének, költségvetésének, építési és kiviteli tervének elkészítésére az 
alábbiaktól kér ajánlatot: 
 

1. Static-Plan Kft. (1044 Budapest, Szabolcska Mihály u. 51.) 
2. MSC Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.) 
3. Pont-TERV ZRt. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) 

 
A Képviselő-testület az ajánlati felhívásokat a határozat melléklete szerinti 
tartalommal hagyja jóvá. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

46/2016. (V. 11.)  Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Holt-Dunaág feletti 
Petőfi utca átvezetés új híddal történő kiváltására irányuló projekt 
tanulmánytervének, költségvetésének, építési és kiviteli tervének elkészítésére az 
alábbiaktól kér ajánlatot: 
 

4. Static-Plan Kft. (1044 Budapest, Szabolcska Mihály u. 51.) 
5. MSC Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.) 
6. Pont-TERV ZRt. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) 

 
A Képviselő-testület az ajánlati felhívásokat a határozat melléklete szerinti 
tartalommal hagyja jóvá. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
3./ Közterületi utak felújítására kiírt pályázat előkészítése 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Ispán Ignác képviselő TFB. elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azzal a 
kiegészítéssel fogadta el, hogy a védőnői szolgálat mellett egy játszó, megfigyelő szoba 
kialakítására is pályázzanak, ahol játék közben meg tudják figyelni a gyermeket. Ilyen 
helyiség jelenleg nincs. A pályázatnak van egy ilyen része is, az 1. pont, melyre lehet 
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pályázni. Ennek különösebb költségvonzata nincs. Van egy belső szoba, amit át lehetne 
alakítani, a berendezésre is lehetne pályázni.  
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy azért az Ady 
Endre utcára pályáznának, mert ott folyik tömegközlekedés, s az plusz pontokat ad a 
pályázatnak.  Egy aszfaltos buszfordulót is kialakítanának. Amennyiben dönt a képviselő-
testület, úgy megkeresi a Vitép Kft-t költségbecslést kér.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2016. (V.11.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat 
c) alcéljára az önkormányzat tulajdonát képező Ady Endre utca felújítására. 
 
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati beruházás 
önrészét (amelynek összege az előzetes költségbecslés szerint 2.553.735-Ft) saját 
költségvetéséből kívánja biztosítani. 
 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze 
Zoltán jegyzőt a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határid ő: folyamatos, a pályázat benyújtása 2016. június 3-ig. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

47/2016. (V.11.) Kt.számú 
Határozat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat 
c) alcéljára az önkormányzat tulajdonát képező Ady Endre utca felújítására. 
 
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati beruházás 
önrészét (amelynek összege az előzetes költségbecslés szerint 2.553.735-Ft) saját 
költségvetéséből kívánja biztosítani. 
 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze 
Zoltán jegyzőt a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határid ő: folyamatos, a pályázat benyújtása 2016. június 3-ig. 

 
4./ Egyebek 
KMB iroda haszonkölcsön szerződés 
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dr. Bencze Zoltán jegyző: A Pest megyei Rendőr-főkapitányság megkereste az 
önkormányzatot a körzeti megbízotti iroda használatával kapcsolatban. A körzeti megbízotti 
iroda önkormányzati tulajdonban van, azt haszonkölcsön szerződés keretében a rendőrség 
használja. A szerződés hamarosan lejár, de szeretnék tovább használni, ezért kérik a szerződés 
meghosszabbítását.  
A szerződés szerint a rendőrség az irodát térítésmentesen használja, a rezsit az önkormányzat 
fedezi. Egyetlen eltérés lenne, határozatlan idejű lenne a szerződés, amelyet utána a felek 
bármikor szerződéssel meg tudnak szüntetni. Tekintve, hogy közfeladat, a rendőrségre 
szükség van, javasolja a szerződés megkötését.        
 
A napirendi ponttal kapcsolatba kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2016. (V.11.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező dömsödi 631 hrsz-ú ingatlanon található körzeti megbízotti 
irodára vonatkozó határozatlan idejű haszonkölcsön szerződés megkötését a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határid ő: folyamatos 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8  igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

48/2016. (V.11.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező dömsödi 631 hrsz-ú ingatlanon található körzeti megbízotti 
irodára vonatkozó határozatlan idejű haszonkölcsön szerződés megkötését a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határid ő: folyamatos 

 
 
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az országgyűlési 
képviselő iménti tájékoztatása szerint 800 ezer Ft-ot nyertek a testvérvárosi pályázaton.  
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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       dr. Bencze Zoltán 
                polgármester                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


