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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. 
Ülés ideje: 2015. február 19. 
 
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, Csikós Lászlóné, 
Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán 
jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy 8 képviselő jelen 
van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő 
napirendi pontok megtárgyalására, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot?  
 

……/2015. (II.19.) Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása 
2./ Csónakház üzemeltetésére pályázat kiírás 
3./ Vis maior támogatás igénylése 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

14/2015. (II.19.) Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása 
2./ Csónakház üzemeltetésére pályázat kiírás 
3./ Vis maior támogatás igénylése 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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1./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 
három jelentős tétel, amelyről a legutóbbi rendelet módosítás jóváhagyását követően jött meg 
a papír, Az októberi mutató módosítások eredménye február 15-én jött meg, annak a hatása. 
Lemondás miatt csökkentést jelent az önkormányzatnak, kevesebb támogatást kapnak, OEP. 
támogatást emelték fel a kiutalt összeg nagyságára, az Ivóvíz projektben az ÁFA. fizetési 
kötelezettség és a visszaigénylés 26 milliós nagyságrend. Legfontosabb, a Magyar 
Államkincstár december utolsó napjaiban előleget utalt ki, melyet a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által meghatározott módon kell nyilvántartani és elszámolni bevételként és 
visszafizetési kötelezettségként. Ezzel a finanszírozási kiadásokat emelték. Ezen tételek 
hatására módosulna az önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszege.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását. 
 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

4/2015. (III.4.) önkormányzati rendelet 
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) 
rendelet módosításáról 
 
Kihirdetve:  2015. március 4. 
Hatályos:  2015. március 4. 

 
2./ Csónakház üzemeltetésére pályázat kiírás 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Mint arról már tájékoztatta a képviselő-testületet, a Fortius Kft. 
ügyvezetője felmondta a csónakház üzemeltetésére vonatkozó szerződést, ezért pályázatot 
kell kiírni a további üzemeltetésre, melyet a jogszabályban megjelölt helyen közzé tesznek.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a kiírás tartalmazza, 
hogy a következő üzemeltető milyen kötelezettségeket vállal be az iskola felé. Tegnap a 
tankerületi igazgatót megkereste az iskola, a tankerület és a leendő üzemeltető között kötendő 
megállapodással kapcsolatban. Ahhoz, hogy ez az együttműködés meglegyen, a tankerületnek 
jóvá kell hagynia. Ennek feltétele többi között, hogy az iskolában legyen olyan testnevelő, 
akire ez a feladat rátestálható, ha van ilyen megfelelő személy, akkor járulnak hozzá.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Nem igazán érti, a csónakház tulajdonképpen egy szálloda.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ez a pályázati kiírás azt tartalmazza, hogy nem kereskedelmi 
szálláshelyes üzemeltetés.  
 
Muzs János képviselő: Ebből akkor pénzbevétele nem lesz az üzemeltetőnek?  
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Bencze István polgármester: Lehet, ha lesz olyan bérlő, aki felajánl pénzt. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Valamennyi lehet, de emellett biztosítani kell az iskola céljára.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Testnevelés órán kajak-kenu lesz? Nem gondolná, hogy egy 
órára lemenjenek a gyerekek kajek-kenu órára. 
 
Korona Sándor képviselő: Amikor a sportcsarnokra vonatkozó szerződéshosszabbítást 
tárgyalta a képviselő-testület, együtt volt kezelve, csónakház és sportcsarnok, egyik helyen 
szállnak, a másik helyen sportolnak. Furcsa számára, hogy ez most fel lett mondva év közben, 
az önkormányzat pedig nem módosíthat a szerződésen, ez hogy lehetséges. Miért nem 
vizsgálhatja felül a képviselő-testület a sportcsarnok támogatását a TAO-s pénzek 
ismeretében. Ha ilyen sürgősen ki kell írni a pályázatot a csónakházra, szeretné tudni az okát, 
mi az oka, hogy két hónappal a gazdasági év kezdését követően visszalép az eddigi 
üzemeltető. Ebből mi a jó az önkormányzatnak? 
 
Bencze István polgármester: Az önkormányzatnak nem sok jó, a dömsödi gyerekeknek lesz 
jó, nem egy profitorientált a cél, eddig sem az volt. Valóban, ha jövedelemtermelő oldalról 
nézik, a sportcsarnok és a csónakház együtt mozog. A csónakház bérlője azért mondta fel a 
szerződést, testnevelő tanári szerződést is kötött az iskolába és nem fér bele a munkájába.  
 
Korona Sándor képviselő: Az önkormányzatnak a falu érdekeit kell képviselni, nem a 
csónakház bérlőjének az érdekeit.  
 
Bencze István polgármester: Azért írják ki a pályázatot, hogy mielőbb legyen bérlő, ha nem 
lesz bérlő, akkor ki kell írni profitorientáltra. 
 
Korona Sándor képviselő: Az lenne a legtisztább, mert az önkormányzatnak pénzre van 
szüksége.  
 
Bencze István polgármester: Most ez az előterjesztés, erről lesz egy szavazás. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy a DUSE-n belül megalakult a kajak-kenu szakosztály. A DUSE vezetői, 
edzői vállalják azt, hogy dömsödi gyerekeket tanóra szerint kajak-kenu oktatásban részesítik, 
azon kívül minden más DUSE szakosztály – kézilabda, labdarúgás, birkózó – szakosztály a 
nyári hónapokra megkapja ingyen önköltségesen a csónakházat táborozás céljából. A saját – 
dömsödi – gyerekek. Megkaphatják idegen gyerekek is, ha cseretáborozást tudnak biztosítani.   
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha a cseretáboroztatás és többi sportegyesület stb – ha benne 
marad,  hogy ezt a következő üzemeltetőnek, ingyen, bérmentve kell viselnie, akkor ki kell 
egészíteni. Másik dolog: Ha emellett folytathat kereskedelmi szálláshelyes tevékenységet is, 
akkor ezt szintén szerepeltetni kell a pályázati kiírásban, tudnia kell, mire vállalkozik, mire 
adja be a pályázatot, hogy abból mire kalkulálhat, illetve kötelezettsége van, hogy az ehhez 
szükséges engedélyekkel rendelkeznie kell.  
Korona képviselő kérdésére válasza: Minden szerződést felül lehet vizsgálni. A sportcsarnok 
szerződés hosszabbításánál felmerült, hogy a TAO-s pénzek realizálását követően 
felülvizsgálható a szerződés, ez egy kétoldalú aktus, szerződésmódosítást bármikor lehet 
kezdeményezni, ha az egyik szerződő fél úgy látja, hogy az ő érdekeit sérti egy szerződéses 
jogviszony. Ez egy képviselő-testületi döntés lehet, hogy a szerződést felül kell vizsgálni, 
kezdeményezi a testület az ilyen irányú módosítást.  
Most azt kellene eldönteni, hogy a csónakháznak milyen szerepe egyen a jövőben.  
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Korona Sándor képviselő: Nagyon észen kell lenne, látva a költségvetést, van 5 % 
mozgástere az önkormányzatnak.  
 
Bencze István polgármester: Meg kell nézni, hogy az utóbbi 20 évben a csónakház mennyi 
pénzt hozott az önkormányzatnak. Nem volt véletlen, hogy a korábbi bérlővel megszűntették 
a szerződést, utána pedig a bérleti díjak – évi 5-800 ezer Ft. körüli összeg – ráfordítódott a 
csónakház felújítására. Úgy állapodtak meg a bérlővel, hogy az évi 5-800 ezer Ft. bérleti díjat 
a csónakház felújítására visszaforgatják, efektív pénz máshonnan nem folyt be.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Tudomása van arról, hogy nyaranként több száz gyermek jár le 
ide, s napi 4000.-Ft. volt a fizetendő összeg.  Az angyalföldi sportiskola hozta le a kajakos 
gyerekeket, augusztus végéig. Ezzel nincs semmi gond, de ha a 4000.-Ft-os díjat számolja, 
akkor az egy több milliós bevétel, amit képes produkálni a csónakház, úgy gondolja, ha 
kiadják üzemeltetésre, akkor ezeket be kell kalkulálni. Az ASI most is jönne, több száz 
gyereket szeretnének Dömsödön táboroztatni, s az önkormányzatnak bevételt jelentene.  
 
hangos vita 
 
Varsányi Antal alpolgármester: A csónakházat egy Kft. vette ki üzemeltetésre, teljesen 
jogszerűen szedett belőle pénzt, a bérleti díjat a megállapodásnak megfelelően az épületbe 
visszaforgatta. Nagyon lerobbant állapotban vette át a bérlő a csónakházat, nagyon sok 
mindent felújított és berendezést pótolt. (új padozat, vizesblokk, új  konyha) Az 
önkormányzati brigád végezte a felújítást, a bérlő pedig fizette az összes anyagköltséget a 
bérlet fejében. Röplabdások is jártak oda, úgy volt az egyezség, hiszen az utolsó években már 
fizetést nem kapott, úgy működtette a sportcsarnokot, mert mint sportcsarnok igazgató, az 
állás megszűnt. Ez pontról pontra le volt írva, tehát a csónakházért kérhetett pénzt. Több 
milliós fejlesztést végzett a csónakházban, ellenkező esetben már régen tönkre ment volna.  
 
Bencze István polgármester: Egyébként a 4000.-Ft. napi díjban napi háromszori étkezést is 
szerepel, amely magában több, mint 2000.-Ft. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Nem a csónakház bérlője – Béczi János – ellen van, amellett 
kardoskodna, hogy úgy kellene a csónakházat üzemeletetésre kiadni, hogy szálláshelyként, 
viszont így meghirdetetheti, és turnusokat lehet idehozni, menedzselni lehet. Jobb lenne 
megnyitni szálláshelynek.  
 
Bencze István polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy nem profitorientált alapon 
legyen meghirdetve, elsősorban a dömsödi gyerekeket akarják helyzetbe hozni ezzel.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Nem kell, hogy profitorientált legyen, de ha nem az lesz, 
félő, hogy egy-két alatt lelakásra kerül.   
 
Muzs János képviselő: El kell dönteni, ha nonprofit jelleggel működik a csónakház, ha a 
DUSE üzemeltetni, akkor le kell szabályozni, hogy a fenntartásra milyen összegeket költ, 
illetve mik a jogosítványaik. Ha viszont értékesítenek szálláshelyet pluszban, akkor abból 
bevétele származik. Ez teljesen más megközelítés, mint ha odaadja az önkormányzatnak 
nonprofitba a gyerekeknek. Ez viszont nem biztos, hogy lefedi a csónakház egész évét. 
Valamilyen szinten jobban ki kellene használni, minthogy lemennek egy-egy hétvégén.  
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Bencze István polgármester: A csónakház egyébként egy évben kb. 2,5 hónapon keresztül 
van kihasználva.  
Az eddig elhangzottakból kiderül, azt szeretnék, ha kivennék azt a részt a pályázatból, úgy 
írják ki, hogy csak a saját gyerekek és önköltségi alapon. Ezt tartalmazza az előterjesztés.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A jelenlegi pályázati kiírás arra épül, hogy az iskolai sportolási 
lehetőség biztosítása, gyakorlatilag ez egy ingyenes bérleti konstrukció. 
 
Korona Sándor képviselő: Nincs semmi sem ingyen, azt az épületet fenn kell tartani, ami a 
bérlő kötelessége.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Az, hogy a dömsödi gyermekek ott sportolnak, az egy dolog, 
az iskolai testnevelés órán ott van az is, aki nem tud úszni. Képtelenség, hogy egy osztályban 
vannak olyanok, akik kajak-kenura, evezésre nem alkalmasak. Képtelenségnek látja, nem 
lehet összevonni osztályokat, problémát okoz, az iskola ebbe nem fog belemenni. Ha 
belement, felelőtlenül ment bele. Ezt maga részéről nem fogja megszavazni.  
 
hangos vita 
 
Bencze István polgármester: Az előterjesztést visszavonja, részletesen előkészítő munka után 
ismét a testület elé terjesztik.  
Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  
 

………./2015. (II.19.) Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Csónakház üzemeltetésére vonatkozó pályázatra új pályázati 
kiírás elkészítését kéri. 
 
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: 2015. március 25. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

15/2015. (II.19.) Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Csónakház üzemeltetésére vonatkozó pályázatra új pályázati 
kiírás elkészítését kéri. 
 
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: 2015. március 25. 

 
3./ Vis maior támogatás igénylése 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. napirend – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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dr. Bencze Zoltán jegyző: A belvíz problémák miatt hétfőn bejelentették a vis maior 
támogatási igényüket. 
A vis maior támogatás 30 – 70 %-os megosztottságú, meghatározott esetekben lehet 90 – 10 
%. Tegnap az érintett szervek részvételével megtörtént a vis maior támogatás ellenőrzés, 
megalapozott az igény, költséghatékonynak tartják a megoldási módszert, az előleg igényt is 
támogatni fogják. Előleget a  becsült költségek 50 %-ig lehet kérni, minden más 
utófinanszírozással történik. Van benne egy gépi munka, amely több millió Ft-os tétel, ezért 
kértek előleget. A kész pályázatot 40 napon belül kell az állam felé benyújtani, ehhez csatolni 
kell bizonyos mellékleteket. A pályázat mellé saját erőt is kell biztosítani. A saját erőt a 70 – 
30 %-os megoszlásra dolgozták ki, bár az ellenőrzést végző szervek a 90-10 %-os 
megoszlásra tettek javaslatot. Úgy gondolja, hogy legyen meg a megfelelő képviselő-testületi 
döntés. Megkezdődtek a védekezési munkák. Szükségárkokat kell ásni, két geodéziai mérést 
is végeztettek, amely meghatározza a további munkálatokat.  
Ebben a pályázatban csak ezt a részt tudták szerepeltetni, a vízügyi szakemberekkel beszéltek 
a falu túl felén lévő helyzetről, amely egy komplex probléma, nem is egy vízügyi 
igazgatóságot érint. (A továbbiakban tájékoztatta a jelenlévőket a helyszíni bejárás 
tapasztalatairól.) 
 
Lázár József képviselő: Kérdezi, hogy az 5,5, millió Ft-os beruházás megoldja a problémát?  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Szükségárkokat fognak kialakítani úgy, hogy azok meg is 
maradnak. Főként önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon, egy magáningatlant érint.  
 
Muzs János képviselő: A Bercsényi utcában lakók tájékoztatása szerint végeztettek 
méréseket, a mérések szerint a málé felé lehetne engedni a vizet, de a málét meg kellene 
nyitni, mert teli van. Kéri, ha legközelebb erről önkormányzati eredmény születik, ezt vegyék 
figyelembe.  
 
Bencze István polgármester – miután a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem 
hangzott el – szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…../2015. (II.19.) Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település területén 
található belvíz elleni védekezés védekezési költségeinek támogatására vis maior 
pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület a védekezés költségeinek saját erejét 
költségvetéséből legfeljebb 1.650.000-Ft-ig biztosítja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot: 
 

16/2015. (II.19.) Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település területén 
található belvíz elleni védekezés védekezési költségeinek támogatására vis maior 
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pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület a védekezés költségeinek saját erejét 
költségvetéséből legfeljebb 1.650.000-Ft-ig biztosítja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából a mai napon telefonon keresték az ügyelettel kapcsolatosan írt levéllel 
kapcsolatban. Tájékoztatásuk szerint a közeljövőben az egészségügy átalakulása kapcsán 
kisebb könnyebbség előfordulhat. Az ügyelet fenntartására szolgáló rendszeres támogatást 
elképzelhetetlennek tartja. Javaslatuk, hogy Kiskunlacháza felé próbáljon az önkormányzat 
becsatlakozási lehetőséget keresni.  
Felmerült, hogy megkeresik Pogácsás államtitkár urat működési támogatás iránti kérelemmel. 
Az országgyűlési képvisel tájékoztatása szerint az ÖNHIKI helyett van másik támogatási 
forma, az un. MÜKI.,amely a működési kiadások állami finanszírozására szolgál bizonyos 
esetekben. Ennek a pályázatnak a kiírását meg kellene várni, lehetséges, hogy annak 
keretében magasabb támogatásra van esélyük.  
A továbbiakban a két – facebook-ot használó – képviselőhöz szólt, csak olyan dologról 
írjanak, ami után utánanéztek, ellenőrizték. (Duna-parti házasságkötés)  
Ugyancsak a fb-on – önkormányzati képviselő által feltett – ingatlan eladást nehezményezte a 
tulajdonos család.  
 
Szűcs Julianna képviselő véleménye szerint megalapozatlan a nehezményezés, hiszen 
hivatalosan hirdetik, az ingatlan 13 helyen fellelhető ingatlanirodák weblapján.  
 
Bencze István polgármester: Nem ezt kifogásolták, hanem a kommenteket. Kegyeleti okból 
úgy gondolják, hogy ezt nem kellene. 
 
Szűcs Julianna képviselő: A kommentek semmiféle sértő véleményt nem tartalmaznak. 
(ismerteti a médiajog ezzel kapcsolatos szabályát) 
 
Bencze István polgármester: Korona Sándor képviselőnek címezve elmondja, hogy a 
közmunkások a fa gallyazása során nem barmolták a fákat a Szőlők útján. A Pilisi Parkerdő 
szakemberei más ügyben kint jártak és megnézték a Szőlők útján elvégzett gallyazási 
munkálatok eredményét.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A Pilisi Parkerdő szakemberei megtekintették a Petőfi fát, mellyel 
kapcsolatos szakvéleményüket írásban is megküldik. Kitér a szakvélemény arra, hogy a 
villámcsapás óta haldokló állapotban van. A fa kétharmad része hiányzik, sokat rontott, hogy 
a törzset annak idején kibetonozták, ami alatt tovább rohadt a fa. Nem volt szerencsés, hogy 
három másik fához volt kirögzítve, az a három fa is belepusztult. Javaslatot tesznek egy 
erdészeti módszerrel biztosítható rövidebb élettartamú hosszabbítást biztosító munka, amely 
költséghatékonyabb, a másik egy hosszabb élettartam elnyújtása, melyet 3 cég végez az 
országban, hétszámjegyű összeg. Véleményük szerint 10-15 cm élő réteg van ebben a fában.  
Saját véleménye szerint azon is el kellene gondolkodni, hogy mi van utána, ha már nem lesz a 
fa. Kocsányos tölgyről hogyan növelhető saját csemete, mellé kellene egy saját utódot, amely 
ebből a fából van, addig meg tud erősödni.  
Megtekintették a Szőlők útjai fákról is a szakvéleményt, nem látnak rajta számottevő 
kifogásolható hibát, az utóbbi néhány fán lévő un. kalapakasztókat nem kell hagyni a 
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legközelebbi gallyazáskor, egyébként szóbeli véleményük szerint szakszerűen, esztétikusan 
van gallyazva.  
 
Korona Sándor képviselő: Attól tart, hogy hasonlóan, mint a Szabadság út Bucsi köz sarkon 
lévő fához, a legallyazott fáról falaki úgy gondolja, hogy ki lehet vágni, mert úgy néz ki, 
ahogy kinéz. Az utcában lakóknak nem tetszik, hogy így meg lett nyesve, mert az utcába 5 
tonnánál nagyobb jármű be sem jöhet, nem érti, kinek okozott problémát. Aki esetleg szóvá 
tehette, az a család korábban ekével kihúzta azokat a fákat, amelyeket a lakók ültettek saját 
költségükön. Mérlegelni kellene, kinek a szava fontosabb, jogosabb.  
A kertész – aki a bevezető parkot csinálta – felajánlotta többször is szakmai segítségét, ha 
ilyen gond van, nagyon szívesen segít. Ha van szakértő és segítene, vegyék igénybe.  
 
Bencze István polgármester: Kúttal kapcsolatban: Megyei Katasztófavédelemnél és az 
ÁNTSZ-nél van az állásfoglalás megkérése. A közútkezelő a következő lépés lesz. Bármiféle 
anyagi, szellemi ráfordítás csak azután, miután megvan a hozzájárulás. Egy 11 pontból álló, 
egymást követő lépéseket felállítottak, mit kell elvégezni, ennek az elején tartanak. Addig 
semmit nem lehet csinálni, amíg ezeken a pontokon végig nem mennek.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: 560 milliós projektet érinti, amíg a pályázati pénzekkel el 
nem számolnak, konkrét lépéseket nem tudnak tenni sem a víztornyon, sem itt. Nincs kész a 
víztorony, leverték a régit, alpinisták mentek fel, teljesen fel lesz újítva. Az elvi 
hozzájárulásokat meg lehet kérni.  
 
Szabó Andrea képviselő: Az I. kút az ártézi kút, azt kellene kivinni középre. Nincs köze 
elméletileg a többi munkálathoz.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A telepen most nem lehet az ivókúttal kapcsolatos munkákba 
fogni, mert akadályozzák az ott folyó ivóvíz minőség javító beruházást.  
 
Bencze István polgármester: Június 30-án záródik le a projekt, ha nem lesz módosítás.  
Addig felesleges bármilyen munkát megkezdeni, míg nincsenek elvi engedélyek.  
 
Szabó Andrea képviselő: Az aktuálisban kommunikálni kellene a lakossággal, tudják, 
hogyan, milyen stádiumban van. Kíváncsi a lakosság, érdekli a kút ügye. 
 
Az ülésen több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 
               polgármester       jegyző 


