JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József,
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Lázár József, Patonai Istvánné, Dr. Rostás Klára,
Sallai Gábor, Dr. Szabó Gáborné képviselık, Dr. Vörös Andrea körjegyzı, dr. Bencze Zoltán
aljegyzı, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak
Bencze István polgármester napirend elıtt indítványozta, hogy a héten 103. évében elhunyt
Láng Györgyné született Nagy Zsuzsanna, Dömsöd Díszpolgára emlékének egy perces néma
felállással adózzon a képviselı-testület.
Bencze István polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
69/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
1) Jelentés a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról
2) A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
3) Tájékoztató az önkormányzati társulások mőködésérıl - A Ráckeve és Térsége
Szennyvízcsatorna Hálózat és Tisztítómő üzemeltetésének kérdése
4) Alapító okiratok módosítása
5) Önkormányzati beruházások önrészének fedezetéhez kapcsolódó hitelfelvétel,
közbeszerzésének kiírása
6) Tájékoztatás a „Belterületi vízrendezés Dömsödön” közbeszerzési eljárásról
7) Tájékoztatás az „Elıre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd
burkolatúvá építése” közbeszerzési eljárásról
8) Pályázat benyújtása a Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi
„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának
támogatása” tárgyú pályázatára a Zrinyi M. utca (2075/1 hrsz) felújítása céljából
9) Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
70/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal
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2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Balogh László Levente képviselı az ING biztosítóval folytatott megbeszélésrıl érdeklıdik.
Bencze István polgármester: Olyan ajánlatot tettek, hogy bizonyos pénzösszeg fejében az
önkormányzat a dolgozókat csoportosítsa át az ING. biztosító látókörébe nyugdíjbiztosítás
tekintetében. Az ajánlatot elutasították.
Ambruska József képviselı kérdezi, hogy a Polgárdi találkozó mennyire volt elıremutató?
Bencze István polgármester: A Polgárdi tanácskozás elıkészítette a székesfehérvári Társulási
Tanács ülését, ahol születtek olyan határozatok, melynek eredményeként egy-egy lépéssel
közelebb kerültek a kitőzött célhoz. Közbeszerzési eljárások folynak, két témában döntöttek,
egyrészt a mőszaki vezetésben, másrészt olyan pályázók pályázatát várják, akik biztosítani
tudják az égetımő megépítését, azaz birtokolják a helyi önkormányzat garanciáját.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
71/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester két
ülés között eltelt idıszakban tett intézkedéseirıl szóló tájékoztatását.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

3./ Tájékoztató az önkormányzati társulások mőködésérıl - A Ráckeve és Térsége
Szennyvízcsatorna Hálózat és Tisztítómő üzemeltetésének kérdése
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az elmúlt
évben tárgyalta a képviselı-testület ezt a napirendet, most kiegészítette az elmúlt évi
elıterjesztést.
A KDV. Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás sikeres pályázaton van túl a régi
szeméttelep rekultivációval kapcsolatban.
Lázár József képviselı: A Bio-Pannónia Kft. vezetıje a telep tervezésekor állította, hogy a
telepen elhelyezett hulladék 80 %-a hasznosítható. Válogatást terveztek. Most itt van ez a
hatalmas mennyiségő meddı tömeg, miért nem próbálják hasznosítani valamilyen módon,
akár szétválogatással.
Bencze István A projekt része a hulladék elhelyezés, válogató udvarok kialakítása amibıl
Dömsödre is terveznek a következı pályázatban. Jelenleg a világpiacon a hulladékválogatás,
feldolgozás megült, feltételezhetıen a világválság miatt.
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Ismeretei szerint a lerakott hulladékot már nem lehet válogatni, ott már elkezdıdik egy
bomlási folyamat.
Lázár József képviselı: A közelmúltban olvasott egy cikket, miszerint a bomló hulladékból
eg eljárással energiát termeltek, mellyel egy Apaj nagyságú település energia igényét
megoldották.
Bencze István polgármester: Tájékoztatást adott az elmúlt évben Németországban
meglátogatott biogáz telep mőködésének tapasztalatairól, valamint a dömsödi biogáz üzem
kísérleti mőködésének tapasztalatairól.
A Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás, mely az idén egy alkalommal
ülésezett. Az elmúlt évben a 2009. évi díjtételek megállapításakor döntött a társulás a telep
körüli fásításról. A pályázatot elnyert cég – Pilisi Parkerdı Ráckevei Erdészete – a
megvalósítást ez év ıszére halasztotta.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: A Képviselı-testület április ülésén tárgyalta a 2008. évi
költségvetési beszámolót, melynek része volt a társulás gazdálkodása. Ezért nem készítettek
most külön pénzügyi tájékoztatót.
Bencze István polgármester a következıkben a Csepel-sziget és Környéke Többcélú
Önkormányzati Társulás, melynek ülésén rendszeresen részt vesz. A Társulás mőködését
hasznosnak tartja.
Varsányi Antal alpolgármester itt számolt be a CSÖT. legutóbbi ülésén történt
eseményekrıl, ahol a polgármester megbízásából képviselte az önkormányzatot. Két fontos
kérdés tárgyaltak, az egyik az RSD-vel kapcsolatos állásfoglalás, a másik pedig a Csepelszigeti gerincút kérdése. Közlekedéssel kapcsolatban tartottak egy tájékoztatót, melynek
végén felvetette a ráckevei- szigethalmi közlekedés problémáját, de nem bıvítenek járatot. Az
RSD-vel kapcsolatban kifogásolták, hogy nincs szó az RSD. teljes szakaszának kotrásáról,
csak Ráckevéig mozaikos kotrásról van szó. Úgy döntött a társulás, hogy nem támogatják a
mozaikos kotrást. A gerincút építése elindult, Szigetszentmiklóson megkezdték a
kisajátításokat, keretösszegen belül maradtak, ez már egy nagy lépés. A továbbiakban a
Tourinform új vezetıje Viskiné Bécsi Katalin mutatkozott be a társulás ülésén, ismertette az
iroda tevékenységét, szolgáltatásait. Az Irodát a CSÖT. mőködteti.
Lázár József: Örül a Csepel-szigeti gerincút megépítésének, ugyanakkor sajnálattal veszi
tudomásul, hogy az 51-es út felújítása elmaradt. Az 51-es út hatalmas forgalmat bonyolít.
Varsányi Antal: A Majosházától Dömsödig lévı, mintegy 16-17 km-es szakasz a tervek
szerint felújításra került volna, azonban ez elmaradt, az elkerülı útról szó sincs, nincs rá egy
fillér sem. Ugyancsak az 51-es út 32 km-nél lévı bekötı útról kamionok szállítják a sódert,
nincs egy sárrázó, felhordják a fıútra a sarat, nagyon balesetveszélyes.
Bencze István polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a Kiskunlacháza elkészítette az
51-es út elkerülı szakaszára a terveket közel 20 millió Ft-ért és ennek ellenére 10 éven belül
nem ígérik az elkerülı megépítését, Dömsödrıl nem is beszélve. A Közút Kht. tájékoztatása
szerint elfogyott a pénz, idén biztosan nem tudják az 51-es út felújítását folytatni, ezzel
szemben a kiskunlacházi polgármesternek olyan információi vannak, hogy esély van arra,
hogy még ez évben folytatják a felújítást. Elkerülı út megépítésére az elkövetkezı két
választási ciklusban esély nincs. Dunavecse tapasztalatát figyelembe véve nem biztos, hogy
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erıltetni kell az elkerülıt, azóta, mióta az elkerülı megépült, a települ szinte hallott, átmenı
forgalom teljesen megszőnt, az üzletek halódnak.
Balogh László Levente: Úgy gondolja, hogy Kiskunlacházát, a település kereskedelmét
hátrányosan érintené az elkerülı út megépítése, de Dömsödöt – üdülı település lévén –
véleménye szerint nem befolyásolná. Itt nagy az idegenforgalom.
Bencze István: A Ráckeve és Térsége Beruházó Viziközmő Társulat a csatornahálózat
megépítésére alakult és a mai napig funkcionál. 2010-ben lezárul a finanszírozás kezelése,
utána nincs feladata. Említette, hogy ez évben és jövı ében is elég nagymértékő fizetési
kötelezettsége van az önkormányzatnak.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Azt feltételezték – miután 7 millió Ft. áthozott pénzzel
indultak – hogy az önkormányzatnak az idén is nagyobb összeget kell betenni azon okból,
hogy nagyon sok a társulati tagok hátraléka. A társulat soron következı ülésnek anyagából
azonban kiderült, hogy a társulat elnökének számítása szerint Dömsödrıl várhatóan 1,2
millió Ft nem fog befolyni. Ehhez természetesen az kell, hogy mindenki befizesse az ez évi
elıírást, akár társulati tagként, akár a lakás elıtakarékossági konstrukcióban is teljesítse a
szerzıdést, hogy a Fundamenta át tudja utalni a lejárt szerzıdések után járó pénzösszeget. Az
látszik, hogy az elızetes számításoktól eltérıen nem 30 millió Ft-ot kell betenni az
önkormányzatnak, hanem egy jóval szerényebb összeget. Jövıre a tervezett fizetendı hitel
rész 46 millió Ft. lesz.
Dr. Rostás Klára képviselı: A Társulat Ellenırzı Bizottsági ülésén részt vett, ahol
elhangzott, hogy jövıre 35 millió Ft-os mínusz lesz. Az ülésen három napirendi pont volt, a
2008. évi költségvetés elfogadása, a 2009. évi várható hiány taglalása, illetve az átvilágításról,
amely 4,5 millió Ft-ba került és amely megállapította, hogy ezek a számok valósak.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A pénzügyi vizsgálat nem a beruházó viziközmő társulat,
hanem a társult tulajdonos önkormányzatok megbízása alapján történt, és az üzemeltetési
szerzıdésre vonatkozott. A viziközmő társulatot nem érinti.
Bencze István polgármester: Két éve húzódik ez az ügy a Ráckevei önkormányzattal. Az
átvilágítás bebizonyította azt, hogy amit két éve kérnek Dömsödtıl, 20 millió Ft-nyi Keve-Víz
felé ránk rótt tartozásnak bıven volt fedezete. Nem kellett volna felemelni a szolgáltatási
díjat. Ami reális, mint az infláció, amortizáció miatt emelni szükséges, az természetes, de nem
azért, hogy a Keve-Víz olyan profitot termeljen a Ráckevei Önkormányzatnak, amit már el
sem tudnak költeni.
Ezzel kapcsolatban készült egy határozati javaslat, melyben kérik, hogy dolgozzanak ki
alternatívákat, hogyan képzelik el 2010. után a szolgáltatás mőködését. Novák Pál apaji
polgármester már tárgyalt a Bácsviz Zrt-vel, akiket hasonló áron érdekelhet ez a szolgáltatás.
Nincs kiszolgáltatatva tehát Dömsöd a Keve-Víz Kft-nek. Elfogadja, hogy egy gazdálkodó
szervezet tisztességes hasznot akar, de a tisztességes haszon fölé ne menjen a többi település
kárára. A vizsgálat megállapította, hogy a Keve-Víz Kft. bankbetétje 100 millió Ft-os
készpénzt tartalmaz, akkor ne mondják, hogy ráfizetéses. A csatorna belépésekor nem
könyvelték külön a csatorna és vízszolgáltatást, terhet a csatornára tettek, a vízszolgáltatásuk
pedig nyereséges volt.
Mindezek ellenére nem egyszerő máshova csatlakozni, mert elıfordulhat ÁFA. fizetési
kötelezettség egy vagyonmegosztás után.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület a
tájékoztatót elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
72/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat
részvételével mőködı társulások tevékenységérıl szóló tájékoztatót.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a csatorna üzemeltetésére vonatkozó
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
73/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Ráckeve Város Képviselıtestületének 78/2009.(III.20.) számú határozatában foglaltakat tudomásul vette.
A képviselı-testület indítványozza, hogy a Ráckeve és Térsége Szennyvízcsatorna
Hálózat és Tisztító Telep Tulajdonközössége gesztora dolgozzon ki döntési alternatívákat
a szennyvízcsatorna hálózat, és a tisztítómő további üzemeltetésére.
A képviselı-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a határozatot Ráckeve
Város Önkormányzatának küldje meg.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

4./ Alapító okiratok módosítása
Elıadó: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Az áprilisi ülésre részletes elıterjesztést készítettek a
képviselı-testületnek azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési szervek jogállásáról szól
törvény milyen feladatokat ró a fenntartóra, illetve milyen döntéseket kell hoznia a képviselıtestületnek. A végrehajtás elsı lépéseként a képviselı-testület az elmúlt ülésen döntött a
fenntartásában mőködı költségvetési szervek besorolásáról, illetve felkérte a hivatalt az
alapító okiratok felülvizsgálatára. Az alapító okiratok tartalmát jogszabály határozza meg. Az
alapító okiratban külön jelezték azokat módosításokat, amelyek a törvénybıl fakadnak, illetve
melyek azok, amelyek változatlanul maradnak. Az egyes intézmények által végzett
önkormányzati feladatokat az egységes szakágazati rendszernek megfelelıen nevesítették.
Néhány költségvetési szervnél kisegítı tevékenység folytatására is javaslatot tettek pl.
mővelıdési háznál felnıttoktatás, terem bérbe adás. Az önkormányzati költségvetési szervek
esetében részleteiben kellett meghatározni, hogy milyen jogosultságai vannak az intézmény
vezetıjének és az irányító szerveknek. Kibıvítették az alapító okiratok tartalmát a
költségvetési szerv vezetıjének kinevezésére vonatkozó szabályokat, illetve a költségvetési
szervben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályokkal, melyet szintén a törvény írta elı. Ezen
kívül meghatározták azokat a fıbb vezetıi és gazdálkodási jogosítványokat a költségvetési
szerv vezetıjére vonatkozóan, amelyet az ügyrend, az SZMSZ. tartalmaz.
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Varsányi Antal alpolgármester kérdezi, hogy az intézményvezetıknek volt lehetıségük
elolvasni az alapító okiratot? Az elıterjesztést magas színvonalon készítették, elfogadásra
javasolja.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Természetesen, minden intézményvezetı megkapta saját
intézménye alapító okiratának tervezetét, vissza is jeleztek a pontosításokat elvégezték.
Balogh László Levente képviselı: Elfogadásra javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a gr. Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának
módosítására vonatkozó határozati javaslatot:
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
74/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola alapító okiratát, a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi
CV. törvény alapján felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a költségvetési szerv
alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezető szövegezését készítse el, és
nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez nyújtsa be.
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: 2009. június 15.

Bencze István polgármester szavazásra bocsátott a Nagyközségi Óvoda alapító okiratának
módosítására vonatkozó határozati javaslatot:
A Képviselı-testület elfogadta, és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
75/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagyközségi Óvoda alapító
okiratát, a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján
felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a költségvetési szerv
alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezető szövegezését készítse el, és
nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez nyújtsa be.
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: 2009. június 15.

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a
képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
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76/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dezsı Lajos Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratát, a költségvetési szervek jogállásáról szóló
2008. évi CV. törvény alapján felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a költségvetési szerv
alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezető szövegezését készítse el, és
nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez nyújtsa be.
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: 2009. június 15.

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési
Központ alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselıtestület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
77/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Oktatási és
Mővelıdési Központ alapító okiratát, a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi
CV. törvény alapján felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a költségvetési szerv
alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezető szövegezését készítse el, és
nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez nyújtsa be.
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: 2009. június 15.

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Dömsödi Sportközpont alapító
okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
78/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsödi Sportközpont
alapító okiratát, a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján
felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a költségvetési szerv
alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezető szövegezését készítse el, és
nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez nyújtsa be.
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: 2009. június 15.

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Községi Vízmő alapító okiratának
módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
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79/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Községi Vízmő alapító
okiratát, a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján
felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a költségvetési szerv
alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezető szövegezését készítse el, és
nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez nyújtsa be.
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: 2009. június 15.

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
80/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dömsöd Nagyközség
Polgármesteri Hivatala alapító okiratát, a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008.
évi CV. törvény alapján felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a költségvetési szerv
alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezető szövegezését készítse el, és
nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez nyújtsa be.
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: 2009. június 15.

5./ Önkormányzati beruházások önrészének fedezetéhez kapcsolódó hitelfelvétel,
közbeszerzésének kiírása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés mellékelve)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy két komoly
problémával ütköztek, egyik az idı. A likviditás a nagy pályázatokhoz az idıbeli ütemezés
miatt fontos, hogy a képviselı-testület elé kerüljön és ha lehet, a mai napon döntés is
szülessen, másik probléma, a kivitelezés közbeszerzési eljárása folyamatban van, konkrét
adatok kellenek ahhoz, hogy egy tárgyalásra képes anyagot készítsenek.
Ma tárgyalták a két közbeszerzéses projektet, ahol jelen volt a közbeszerzési tanácsadó,
ahhoz, hogy a nagy projektek idıben elindulhassanak, fizetési kötelezettségünknek, adó
befizetési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, azt a tanácsot kapták, hogy a képviselıtestület írja ki a közbeszerzést a hitel biztosításához, hitel keretet jelölnek meg, a projektnek
van egy bruttó összege, ami alapján ki tudják számolni, mennyi az önrész, amit biztosítani
kell, ennek megfelelıen hozzon döntést a képviselı-testület a hitelkeretrıl, amikor lezáródnak
a kivitelezéshez kapcsolódó eljárások, tudnak pontos összeget, annak birtokában el tudja
dönteni a képviselı-testület, hogy a hitelkeretet kimeríti vagy nem. Három dologról van szó,
egyik a belvízelvezetés a Somogyi Béla utcában, a három útnál útburkolat építés, illetve a két
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projektben szereplı utcákat összekötı út saját erıbıl történı megvalósítása. Három döntést
kellene meghozni a képviselı-testületnek. A belvizes pályázat megvalósításához egy
kedvezményes kamatozású hitel áll rendelkezésre, a másik kettı ugyanabba a kategóriába
esik.
A belvizes pályázathoz 5.200 e Ft. hitelt kell felvenni, ugyanis 10 % önrészt kell biztosítani, a
három utca burkolatépítéséhez 30 % önrész kapcsolódik, ennek összege 59.983 e Ft., a Szüret
utcára egy árajánlat érkezett, 8,5 millió ft. összegben. Az önkormányzatoknál van egy
hitelkorlát, jogszabály írja elı, hogy egy évben mennyi adósságot keletkeztethet. Eszerint
Dömsöd 2009. évben maximum 106 millió ft. kötelezettséget vállalhat fel. Ez évi – eddig
vállalt kötelezett kb. ennek a fele. Amit ténylegesen hitelre, hitelkamatra kell kifizetni, az
15.330 e Ft. A számadatokból az látszik, hogy elég szép kötelezettsége van az
önkormányzatnak, de messze nem közelíti meg a hitelfelvételi korlátot.
A könyvvizsgálótól – külön megbízás alapján – kérnek egy vizsgálatot, melyet alapul vesznek
a döntésnél.
Bencze István polgármester: A hitelfelvételrıl a pályázat benyújtásával egy idıben döntött a
testület, most a közbeszerzés elıkészítésérıl kell dönteni.
A képviselõ-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
81/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az „Elıre utca, Felszabadulás
utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá tétele” és a „Belterületi vízrendezés
Dömsödön” megnevezéső projektek megvalósításához szükséges önrész, valamint a
„Szüret utca szilárd burkolatúvá tétele” megnevezéső projekt megvalósításának költségei
finanszírozása céljából hitelt kíván felvenni, és ennek érdekében közbeszerzési eljárást
folytat le.
A képviselı-testület a közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdés alapján, megbízza Dr.
İszy Tamás közbeszerzési szakértıt, az ajánlati felhívás elkészítésére.
A képviselı-testület az ajánlati felhívás összeállításához elızetesen az alábbi
szempontokat határozza meg:
- az önkormányzat által meghatározott hitelcélok: a „Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” keretében az alábbiak
1. Környezetvédelmi célokhoz kapcsolódó beruházási célok – Csapadékvíz elvezetést
szolgáló beruházások
2. Általános beruházási célok – Közutak építése
- a hitel nagyságrendje 74 Millió Ft.
- a hitel tervezett futamideje hosszú lejáratú (20év).
A képviselı-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a közbeszerzési tanácsadót
a határozatról haladéktalanul értesítse.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

Bencze István polgármester: Javaslatot tesz a közbeszerzési bizottság tagjainak személyére.
A bizottságba Ispán Ignác Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elnöke; Sallai Gábor Gazdasági és Mőszaki Fejlesztési Bizottság elnöke; Dr. Rostás
Klára Ügyrendi Bizottság elnöke, Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı; dr. Bencze Zoltán
aljegyzı, Dr. İszy Tamás közbeszerzési tanácsadó megbízására tesz javaslatot. Ezek mellett
személyesen is részt kíván venni a bizottság munkájában.
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A képviselõ-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
82/2009.(V.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az „Elıre utca, Felszabadulás
utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá tétele” és a „Belterületi vízrendezés
Dömsödön” megnevezéső projektek megvalósításához szükséges önrész, valamint a
„Szüret utca szilárd burkolatúvá tétele” megnevezéső projekt megvalósításának költségei
finanszírozása céljából lefolytatandó közbeszerzési eljárásban. hitelt kíván felvenni, és
ennek érdekében közbeszerzési eljárást folytat le, az önkormányzat közbeszerzési
szabályzatával összhangban az ajánlatok bírálatával összefüggı feladatokra 7 tagú bíráló
bizottságot választ.
A bíráló bizottság tagjai: Bencze István polgármester, Ispán Ignác Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke; Sallai Gábor Gazdasági és
Mőszaki Fejlesztési Bizottság elnöke; Dr. Rostás Klára Ügyrendi Bizottság elnöke,
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı; dr. Bencze Zoltán aljegyzı, Dr. İszy Tamás
közbeszerzési tanácsadó.
A bíráló bizottság elvégzi az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott
feladatokat. A Bíráló Bizottság megbízatása a közbeszerzési eljárás lezárásáig tart.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: folyamatos

6./ Tájékoztatás a „Belterületi vízrendezés Dömsödön” közbeszerzési eljárásról
dr. Bencze Zoltán aljegyzı: Elıterjesztésében elmondja, hogy a mai napon kettı
közbeszerzési eljárásban tartott tárgyalást az önkormányzat, egyik a Somogyi Béla utcai
csapadékvíz elvezetési beruházás, a másik pedig a nagy utas pályázat. A Somogyi Béla utcai
csapadékvíz elvezetésre két pályázat érkezett, melybıl ez egyik pályázat érvénytelen. A 2009.
április 1-én életbe lépett új közbeszerzési tv. szerint ha két pályázatból az egyik érvénytelen,
akkor az eljárást kötelezı eredménytelenné nyilvánítani. Ha egy pályázat érkezik, akkor
választási lehetıség van, hogy eredményes, vagy eredménytelen a pályázat.
A képviselı-testületnek dönteni kell tehát az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, illetve
ugyanezekkel a feltételekkel a közbeszerzési eljárás ismételt kiírásáról. A mőszaki ellenır és a
közbeszerzési tanácsadó véleménye szerint ez a kivitelezés szempontjából nem fog
fennakadást okozni.
Bencze István polgármester: Szavazásra bocsátotta a közbeszerzési eljárás eredménytelenné
nyilvánítását és új közbeszerzési eljárás megindítását.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
83/2009. (V.27.)
Kt. sz. határozat
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Belterületi vízrendezés
Dömsödön” (pályázat kódszáma: KMOP-3.3.1/B-2008-003) megnevezéső projekt
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végrehajtása keretében kiírt közbeszerzési eljárását a 2003. évi CXXIX. tv. 92. §-a alapján
eredménytelennek nyilvánítja.
2. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Belterületi vízrendezés
Dömsödön” (pályázat kódszáma: KMOP-3.3.1/B-2008-003) megnevezéső projekt
végrehajtása keretében közbeszerzési eljárást indít.
A Képviselı-testület „Elıre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd
burkolatúvá építése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a melléklet szerint
jóváhagyja.
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Belterületi vízrendezés
Dömsödön” (pályázat kódszáma¨KMOP-3.3.1/2008-003) tárgyú közbeszerzési eljárás
elıkészítésével kapcsolatos – a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott - feladatokra
nyolc tagú Bíráló Bizottságot hoz létre.
A Bíráló Bizottság tagjai:
Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác Településfejlesztési Bizottság elnöke, Dr.
Rostás Klára Ügyrendi Bizottság elnöke. Sallai Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke, Varga
László fıtanácsos, Dr. İszy Tanmás közbeszerzési tanácsadó, Dr. Bencze Zoltán aljegyzı
és Fabók Ferenc mőszaki ellenır.
A Bíráló Bizottság elvégzi az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott
feladatokat. A Bíráló Bizottság megbízatása a közbeszerzési eljárás lezárásáig tart.
Felelıs: Képviselı-testület, Bíráló Bizottság
Határidı: azonnal

7./ Tájékoztatás az „Elıre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd
burkolatúvá építése” közbeszerzési eljárásról
Varsányi Antal alpolgármester elmondja, hogy az Elıre utca, Felszabadulás utca és Ságvári
utca szilárd burkolatúvá építésére két pályázat érkezett. Mindkét pályázat érvényes. A
pályázati összegek között van nagy eltérés, a bizottság a helyszínen nem döntött, át kívánja
tanulmányozni a pályázatok mőszaki tartalmát. Vita várható, mert a bizottság álláspontja
megosztott. Úgy érzi, bármelyik változatot fogadják el, a község jól fog járni, mindkettı
komoly cég.
Jaksa Istvánné Vízmő vezetıje tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy a Vízmő a
Somogyi Béla utcai ingatlanokhoz a bekötı vezetékeket kicserélte. A gerincvezetéket sajnos
nem tudták kicserélni, nagyon költséges lenne, repülıvezetéket kellett volna kialakítani, s
azzal idıben nem végeztek volna. Ezt is nagy elırelépésnek tartja, hogy a bekötı vezetékeket
ki tudták cserélni.
Dr. Rostás Klára képviselı: A két komoly pályázó közül az egyik lényegesen alacsonyabb
összegért vállalná ugyanazt a munkát, ezért nem jutottak döntésre, végsı álláspontra.
Sallai Gábor képviselı: Az alpolgármester által elmondottakkal ért egyet, egy jó és egy jobb
ajánlat érkezett.
Bencze István polgármester: Egyetlen dolog vezérli, hogy minden a legszabályosabban
bonyolódjon úgy, hogy a település a legtöbbet profitálja. Minden bizonnyal a bizottság ennek
megtalálja a módját.
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A képviselı-testület a tájékoztatót elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
84/2009. (V.27.)
Kt. sz. határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a „Elıre utca,
Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá építése” közbeszerzési
eljárásban közremőködı Bíráló Bizottság tájékoztatóját.
Felelıs: Képviselı-testület, Bíráló Bizottság
Határidı: azonnal

8./ Pályázat benyújtása a Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi
„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának
támogatása” tárgyú pályázatára a Zrinyi M. utca (2075/1 hrsz) felújítása céljából
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester elmondja, hogy a Zrínyi utca felújítására az elmúlt évben
benyújtották a pályázatot, azonban forráshiány miatt nem lett nyertes. Javasolja, hogy –
miután kész pályázat és tervek állnak rendelkezésre, a pályázatot ismét nyújtsák be, mivel az
utca állapota tovább romlott, felújítása nagyon szükségszerő. A pályázat 50 % önerıt igényel,
melyet hitelbıl biztosítanak.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
85/2009. (V.27.)
Kt. sz. határozat
1 Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Közép
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi „Települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” tárgyú pályázatára a
Zrínyi M. utca (2075/1 hrsz) felújítása céljából pályázatot nyújt be.
2.
A
beruházás
bruttó
összköltsége
7.960.250.-Ft.
(hétmilliókilencszázhatvanezer-kettıszázötven Ft.).
A
pályázat
benyújtásához
szükséges
3.980.125.-Ft
(hárommilliókilencszáznyolcvanezer-százhuszonöt ft.) önrészt, ( 50 %) a Képviselı –testület a
költségvetés terhére saját forrásból biztosítja. Az önrész összege a 3/2009. (II.16.) sz.
rendelet 4. sz. mellékletének 13. sorában elkülönítve.
3. A Képviselı –testület megbízza a polgármestert, hogy:
a
A szükséges pályázati nyilatkozatot megtegye.
b
Nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy a pályázat szerinti útburkolat
felújítás, -mint építési tevékenység- nem engedélyköteles.
c
Nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy a felújítással érintett útszakasz
rendelkezik vízelvezetéssel és a vízelvezetési rendszer profilírozására és jó karba
helyezésére kötelezettséget vállal.
d
A pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a támogatás
elnyerése esetén a támogatási szerzıdést kösse meg és ha szükséges, a közbeszerzési
eljárást folytassa le.
Felelıs: polgármester
Határidı: pályázat benyújtásának határideje 2009. június 2.

13

Képviselıi kérdések, válaszok:
Lázár József képviselı kérdezi, hogy a meleg beálltával az öntözési kedvezményt nem tudják
elıbbre vinni?
Bencze István polgármester: A víznél nincs, csak a csatornánál kedvezmény.
Varsányi Antal alpolgármester: Az 51-es úton a Juno élelmiszerbolt elıtt mindkét irányban
megállnak a jármővek, akadályozzák ezzel a forgalmat, balesetveszélyes. Egyik oldalon meg
kellene tiltani a megállást.
Bencze István polgármester: Mindkét oldalon volt megállni tilos tábla, az út szélessége nem
indokolja a mindkét oldali tiltást, ezért a Közútkezelıtıl kérték az egyik oldalon a tábla
eltávolítását.
Varsányi Antal alpolgármester: A dabi buszmegálló után kellene egy megállni tilos táblát
kitenni, mert ha mindkét oldalon leáll egy-egy kamion, a kerékpáros már nem tud elmenni az
úton biztonságosan.
Bencze István polgármester: Megvizsgálják és amennyiben indokolt intézkedni kell a tábla
kihelyezésére.
Patonai Istvánné képviselı: Ha ezt vizsgálják, akkor vizsgálják felül a dabi buszmegállónál
felmerült autóbusz öböl kialakításának lehetıségét, zebra felfestését, illetve lámpa
elhelyezését.
Bencze István: Kb. 5 millió Ft. lenne ennek a költsége. Egyetért vele, évek óta beszélnek
róla, jogos az igény. De olyan költség vonzata van, hogy ki kell dolgozni, mibıl biztosítják a
fedezetet. A jövı évi költségvetésbe tervezzék meg és teremtsék meg a fedezetet.
A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen hatósági ügyben beérkezett fellebbezést bírált
el. (Külön jegyzıkönyvben rögzítve.)
Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

Dr. Vörös Andrea
körjegyzı

