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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: 2016. szeptember 28.  
 
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, Huszár Péter Bence Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezső 
alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, 
Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, dr. Tenke Edit Ráckevei Járási Hivatal 
hivatalvezető-helyettes, Sági János DAKÖV. Kft. üzemigazgató 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, a jelenlévő intézményvezetőket, dr. 
Tenke Edit hivatalvezető-helyettest, Sági Jánost, a DAKÖV. Kft. üzemigazgatóját. 
Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban jelzettek szerint, majd szavazásra bocsátotta 
az alábbi határozati javaslatot:   
 

………/2016. (IX.28.) Kt.számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról    
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
3./ Beszámoló az önkormányzati közszolgáltatásokról (ivóvíz, szennyvízcsatorna, 
települési hulladékszállítás, köztemető)  
4./ Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak működéséről – 2016.  
5./ Papp József utcai 1659/9 hrsz-ú ingatlan felajánlása visszavásárlásra  
6./ A „Közalapítvány Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért” egyesítése a 
„Dömsödért” Közalapítvánnyal 
7./ Dömsöd, Bajcsy Zs. út 6. sz. Képtár, Petőfi Múzeum, Petőfi u. 17. „Petrovics 
ház” tetőszerkezet javítása 
8./ Munkagép beszerzése a településgazdálkodási csoport számára 
9. Egyebek 

a./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
b./ Védgátsor 20/a. sz. ingatlan vásárlása  
c./ Forgalomirányító jelzőlámpa működése 

 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

114/2016. (IX.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról    
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
3./ Beszámoló az önkormányzati közszolgáltatásokról (ivóvíz, szennyvízcsatorna, 
települési hulladékszállítás, köztemető)  
4./ Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak működéséről – 2016.  
5./ Papp József utcai 1659/9 hrsz-ú ingatlan felajánlása visszavásárlásra  
6./ A „Közalapítvány Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért” egyesítése a 
„Dömsödért” Közalapítvánnyal 
7./ Dömsöd, Bajcsy Zs. út 6. sz. Képtár, Petőfi Múzeum, Petőfi u. 17. „Petrovics 
ház” tetőszerkezet javítása 
8./ Munkagép beszerzése a településgazdálkodási csoport számára 
9. Egyebek 

a./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
b./ Védgátsor 20/a. sz. ingatlan vásárlása  
c./ Forgalomirányító jelzőlámpa működése 

 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

115/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy két héttel ezelőtt 
részt vett Budapesten egy rendezvényen,  melyet az ország polgármestereinek tartottak az 
október 2-i népszavazással kapcsolatosan. Hasznos és értelmes viták hangzottak el.  
 
Lázár József képviselő: Augusztus 12-én a földhivatal vezetőjének segítségét kérték 
települési adóval kapcsolatban. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Április óta kérték a földhivataltól a földhasználati bejegyzésre  
vonatkozó nyilvántartásról másolatot,  
 
Lázár József képviselő: A polgármester részt vett a rendőrség szokásos évi tájékoztatóján. 
Minden rendben van Dömsöd tekintetében? 
 
Bencze István polgármester: Dömsödre vonatkozó adatok egyértelműen pozitívak, 37 % 
csökkenés az előző évhez képest, úgy érzi ez reális is. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
körzeti megbízotti csoport újra három fős, az eddigi két fő kiegészült egy fővel.  
 
Muzs János képviselő kérdezi, hogy volt-e megbeszélés a Petőfi úti híddal kapcsolatban?  
 
Bencze István polgármester: Két hete felhívta az osztályvezető a minisztériumból. Az 
Országos Horgászszövetség belenyúlt egy kicsit. Tájékoztatása szerint ez rendeződött, 
kedvezményezettként bevették a beruházásba passzívan, idő kérdése, hogy a miniszter mikor 
írja alá. Legkésőbb szeptember végéig.  
 
Muzs János képviselő: Vass doktorral megtörtént a lezárás a praxissal kapcsolatban. Többen 
megkeresték, hogy a fogorvosi ellátással kapcsolatban mi változott, nincs ingyenes fogászati 
ellátás? Fel lehetne esetleg tenni a tájékoztatást a honlapra, többen érdeklődtek. 
 
Bencze István polgármester: Ami eddig ingyenes volt, az ezután is ingyenes lesz. A 
fogorvosi váróban ki van függesztve az árlista, mi az, ami pénzbe kerül és mennyibe.  
A húzás bizonyos esetekben ingyenes, (pl. akut kezelésnél) ha saját elhatározásából akarja 
kihúzatni a beteg, mert mozog, és az orvos elmondja, hogy ilyen és ilyen eljárással 
megmenthető, a beteg ellenre mégis ragaszkodik a húzáshoz, azért fizetni kell.  
 
Muzs János képviselő: Kunszentmiklóson pl. konkretizálva vannak az árak, kinek mennyi 
stb. egyértelműsítve van. Van az Országos Egészségbiztosítónak egy honlapon szereplő 
ellátása, sürgősségi ellátás között felsorolja az ingyenes ellátásokat, a TB. által ingyenes 
ellátás feltételeit. Véleménye szerint a Dömsöd honlapra fel lehetne tenni egy tájékoztatót a 



4 
 

doktornővel egyeztetve, konkretizálva, hogy ne legyen félreértés. TB. alapellátásért nem lehet 
pénzt kérni.  
 
Bencze István polgármester: A jegyző megnézi az idevonatkozó jogszabályt, beszélnek a 
doktornővel. Egyébként kicsit szubjektív annak megítélése, hogy húzandó a fog vagy nem.  
 
Szűcs Julianna képviselő kérdezi, hogy a pályázatokkal kapcsolatban van-e újabb hír? 
 
Bencze István polgármester: Nincs semmi újabb információ. 
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a népszavazásra buzdító szórólapja kikerült a faluba, 
melyet saját adózott fizetéséből finanszírozott, a kihordást is beleértve. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

116/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
3./ Beszámoló az önkormányzati közszolgáltatásokról (ivóvíz, szennyvízcsatorna, 
települési hulladékszállítás, köztemető)  
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
a./ Víz és szennyvízszolgáltatás 
 
Bencze István polgármester: Tudvalevő, hogy a szennyvízszolgáltatással az elmúlt 
időszakban rengeteg probléma merült fel. Kéri Sági Jánost, a DAKÖV Kft. üzemigazgatóját, 
tájékoztassa a képviselő-testületet, mi várható a következő időszakban.  
 
Sági János: Írásban elkészített tájékoztatójából néhány dolgot szeretne kiemelni. Két 
szolgáltatást látnak el, ivóvíz és szennyvízszolgáltatást. Az ivóvízzel kapcsolatban az elmúlt 
évben befejeződött egy 500 millió Ft-os beruházás, mely időszakban és azóta is elég gyakori a 
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csőtörés, mivel a településen elég sok szakaszon még a régi azbeszt cementcsöves 
nyomóvezeték, melynek cseréje csak részben tudott megvalósulni a projekt keretében. Ezek 
teljes cseréje az elkövetkező évben indokolt lenne a műszaki állapotuk miatt. Az elmúlt 
időszakban a szennyvízszolgáltatással volt több probléma, ennek személyi és műszaki okai 
vannak. A  
2012-es integráció óta az üzemeltetési terület egy településen – Szigetcsép – nőtt, úgy 
gondolták, hogy az eddig – jó minőségben – ellátott területet egy településsel bővülve a 
meglévő létszámmal tovább tudják üzemeltetni. Az évek során bebizonyosodott, hogy nem 
így van, ennek egyik oka, hogy a rendszerek mindenhol öregednek, felújítás, javítás 
szükséges. Másik probléma, hogy a 7 településből 5 település vákuumos rendszer, mely a 
legmunkaigényesebb, legnagyobb ráfordítást igényel. A cégtől elvándorló létszámot nehezen 
tudták pótolni, bővíteni egyáltalán nem. Szeptembertől felvettek négy dömsödi kollégát, akik 
csak Dömsödön dolgoznak, a dömsödi rendszeren dolgoznak. Ettől várja azt, hogy el tudnak 
indulni abban az irányban, hogy a korábban kialakult problémákat orvosolni tudják. Másik 
probléma a technikai rész. A vákuumrendszer Angliából importált rendszer, az összes 
alkatrészt onnan tudják beszerezni, egy cégen keresztül évente két alkalommal, februárban és 
augusztusban tudnak rendelni.  
A februárban rendelt alkatrész nyárra elfogyott, ezért nem tudtak olyan mértékben felújítást 
végezni a rendszeren, amely szükséges lett volna. Augusztusban megrendelték a második 
tételt, amellyel biztosítani tudják, hogy ezeket a szelepeket folyamatosan tudják cserélni. 
Szeptember 18-án érkezett meg a szelepek, az elmúlt héten kezdték volna a cseréket, de a 
vákuumgépháznál egy olyan műszaki probléma lépett fel, amely (villámcsapás 
következménye) a vákuumgépház teljes vezérlése leállt. Most 24 órában csavarhúzóval 
nyomkodják a mágnes kapcsolót. Aki építette, telepítette felvették a kapcsolatot, 
egyszemélyes vállalkozás, nagyon ki vannak ennek a személynek szolgáltatva. Három napon  
keresztül nem tudta megoldani a problémát, külföldről kell alkatrészt beszerezni, egy, másfél 
hét. Jelenleg két kolléga nyomja a mágnes kapcsolót, két kolléga pedig jár ki a településre a 
szükséges minimális hibaelhárítást elvégzik. Addig, míg a rendszert a szakember helyre nem 
állítja, addig a szelepek cseréjét nem tudják megkezdeni, teljesen mással kell foglalkozni az 
itteni személyi állománynak.  
Tavaly év végén elkészült és átadásra került az RSD szennyvízelvezető projekt. Üzemeletetési 
területük öt településre terjed ki, ahol zömében házi átemelő szivattyúval lettek a rendszerek 
megépítve, a bekötések teljesítése az idén indult meg. A fő probléma, az RSD projekt 
zömében olyan területen valósult meg, ahol nincs kiépített közművezeték. Többségükben 
hidroforral biztosítják a tulajdonosok a vízellátást, illetve kannával hordják a vizet, így nincs 
adat, ami alapján a szennyvízmennyiséget számlázni tudják. Kialakult álláspont, hogy a házi 
vízellátást mérővel kell ellátni, amely alapján a szennyvíz számlázás megtörténhet. A 
mérősítés a fogyasztónak többletköltséget jelent, mérőt meg kell venni, be kell építeni, a 
legnagyobb probléma, leg időigényesebb, hogy meg kell terveztetni. Sok tulajdonosnál azért  
nem tudják teljesíteni a bekötést, mert nincs meg a mérősítés. Hátráltatja még a munkát az 
elektromos rendszer kiépítésének hiánya. Heti szinten 60-80 szivattyút szerelnek be, 25 
esetben a vezetékek folytonossága nem biztosított. Az elmaradás oka tehát a mérősítés hiánya. 
 
Lázár József képviselő: Értékesített vízmennyiség 111 ezer m3, 7 hónapra, a csatorna is hét 
hónap mennyisége? Tudna-e olyan időpontot mondani, mikorra készül el a rendszer úgy, 
hogy ne legyen a szippantó autó mindennapos Dömsöd utcáin. A gépháznál a régi rendszert 
hozzák helyre, vagy egy új rendszer csinálnak? Rendben van-e már a számlázás? Kapott egy 
levelet, miszerint 2015. májusban nem fizette be a díjat, holott átutalással rendezi a díjat. A 
banknál érdeklődött, él a szerződés, a bank tájékoztatása szerint előfordul, hogy levonja a cég, 
hol nem. Ez rendben van-e?  



6 
 

 
Sági János: Igen, a vízmennyiség és a szennyvízmennyiség is hét hónapra vonatkozó adat.  
A banki átutalásos rendszer már jól működik. A hiba oka az volt, hogy 2015-től az összes 
közmű szolgáltatásnak egységes számlaképpel kell rendelkezni, valamennyi közmű 
szolgáltató számlának formailag, tartalmilag is egyezni kell, ehhez egységes számlázási 
rendszert kellett bevezetni. Tavaly áprilistól indult az új számlázási program, azóta rendben 
folyik a számlázás. Amennyiben ilyen felszólítás belekerül, amelyet a fogyasztó rendezett, 
úgy azt a kollégák egyeztetik és tisztázásra kerül. Most mentek ki az ügyvédi felszólítások a 
hátralékosoknak. Mivel Dömsöd második legnagyobb település, a hátralék mértéke is itt a 
magas, több tízmilliós nagyságrendről beszélnek. Sok – százezres – tartozással rendelkezők 
keresték még fizetési könnyítés céljából, az üzletszabályzatban van részletfizetési lehetőség, 
ahol ilyen nagyságrendről beszélnek, ott a maximális 12 havi részletfizetést biztosították.  
A közelmúltban küldtek ki minden fogyasztónak egy tájékoztatást, miszerint a korábbi 
leolvasás gyakorisága megváltozott. Jogszabály szerint évente egy alkalommal köteles a 
szolgáltató leolvasni, ezen túl a szolgáltató döntése, hány alkalommal olvassa le a fogyasztást.  
Eddig kéthavonta olvasták le, ennek előnye, ha valami probléma van, csőtörés stb. azonnal 
lehet intézkedni. Két kollégájuk közül az egyik megválik a cégtől, így kéthavonta lesz a 
leolvasás. Az ügyvezető az évi kétszeri leolvasást javasolja, az igazgatóság területén is ennek 
megfelelően történik a leolvasás. Ezentúl csekket fognak küldeni és azon kell a befizetést 
teljesíteni. Az a lehetőség, hogy a tényleges fogyasztást a tulajdonos bejelentse, továbbra is 
megmarad.  
 
(Csikós Lászlóné képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 8 fő) 
 
Muzs János képviselő: Alkatrész beszerzés folyamatban van jelenleg is, ez a 
vákuumszelepek beszerzésére gondol? A vákuumszelepe cseréje milyen szisztéma szerint 
történik, hibabejelentésre, vagy pedig egy általános cserét hajtanak végre.  
 
Sági János: Egy vákuumszelep 500 font, 180 ezer Ft. Dömsödön közel 400 szelepről 
beszélnek. A közelmúltban 4 millió Ft-ért, azt megelőzően másfél millió Ft-ért rendeltek 
alkatrészt. Bízik abban, hogy ezzel a mennyiséggel jelentősen javítanak majd a rendszeren 
Egyébként nem kell a komplett szerelvényt cserélni, ez irreális lenne. A központi egység – 
amely meghibásodik, 28 ezer Ft.,  Ezekkel a most beszerzett alkatrészekkel a 
meghibásodásokat ki fogják javítani, ahogy a gépház fel fog állni, el tudják kezdeni a 
felújítást. 
 
Muzs János: Másik kérdés, mely évek óta foglalkoztatja az ott élőket, a Duna-parti átemelő 
szaghatása. Erre vonatkozóan a jövőbeni tervekről szeretne hallani.  
 
Sági János: Az átemelő működik, ahogy működik, a 2002-es projekt keretében egy 
szagtalanító berendezést építettek be, a tervezéskor ezt a rendszer alul tervezték. A 
szennyvíznek 6 óra alatt a befogadó helyre kell eljutni, ez Apaj esetében (30 km vezeték 
lévén) nem valósul meg. A vezeték hosszával és a víz mennyiséggel nem tudnak mit csinálni. 
A szagtalanító berendezés bizonyos mennyiségre lett tervezve, jelenleg közel a tízszerese az 
akkori állapotnak. A telepítő szakember szerint ez a berendezés erre a mennyiségre nem 
alkalmas. Szigetbecsén beépítettek egy másik berendezést, arról volt szó, ha ott hatékonyan 
működik, Dömsödön is megvalósítják. Időközben elkészült az RSD projekt, ezzel egy időben 
teljesen új szagtalanító berendezés lett beépítve, sajnos nem vették figyelembe, hogy a 
mostani  mennyiség az tervezési mennyiség tízszeresét mutatja. Folyamatosan egyeztetnek a 
szakemberekkel, akik egy szénszűrő beépítését javasolják. Várja az árajánlatot. Úgy gondolja, 
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hogy jövő tavasszal, a nyaralószezon beindulásáig ezt meg kell oldani. Abban az esetben, ha 
erre tényszerű adatokat kap a kivitelezőtől, egyeztet a tulajdonosokkal, döntés születik, ezt 
azonnal meg tudják rendelni.  
 
Ispán Ignác képviselő: TFB. ülésen felvetődött, hogy a település több pontján problémát 
okoz a lakosságnak az életvitelben a szennyvíz. Rendszeresen befizetik a csatornadíjat és nem 
tudják rendeltetésszerűen használni a csatornát. Van-e arra lehetőség, ha megvannak ezek a 
szelepek, hogy a kritikus helyeken kezdjék a vákuumszelepek felújítását.  
 
Sági János: A kollégák látják, hol vannak azok a gócpontok, ahol főleg problémát jelent. 
Ezekkel a szelepekkel el tudnak indulni, elsődleges cél, hogy ezeket a kritikus utcákat 
feljavítják, utána el tudnak indulni a gépháztól karbantartani, ahol szükséges, ott cserélni. 
Most szerették volna elkezdeni, de a gépház hibája közbe szólt.  
 
Lázár József képviselő: Kérdezi, hogy azok, akik a szippantóért kénytelenek gyakran 
telefonálni, a telefondíjat nem tudja a cég visszatéríteni?  
 
Sági János: Ez ügyben a DAKÖV Kft-nek kellene lépni, egy zöldszámot létrehozni, amely 
ingyenesen hívható. Az a gond, hogy ezen a rendszeren a monitoring rendszer nem épült ki.  
egyébként látható lenne, hol van probléma.  
 
Lázár József képviselő kérdezi, hogy nem lehet behatárolni, hol kapott be a szivattyú oda 
nem illő dolgot, s a javítás költségét az illetőre terhelni. 
 
Sági János: A házi átemelőnél a legegyszerűbb, a vákuumos rendszernél nehezebb, ott 6-7 
ingatlan van rákötve egy tartályra, nem tudni melyik háztartásból jött.  
A fő probléma, hogy az ételmaradéktól a legkülönbözőbb oda nem illő anyagokat találni a 
rendszerben, az emberekben kellene tudatosítani, hogy mi az, amire a szennyvízrendszer 
megépült.  
 
Bencze István polgármester: Tegnap bizottsági ülésen elhangzott, hogy azonnali jogi eljárást 
kezdeményezzenek a DAKÖV. Kft-vel szemben azon lakosok nevében, akik hónapok óta 
nem tudják rendeltetésszerűen használni a csatornát, a havi telefonszámlájuk ezrekkel nő, 
havonta 15-20 alkalommal kell telefonálni a szippantás végett. Megkeresi a DAKÖV. Kft. 
igazgatóját azzal, hogy november 30-ig a teljes dömsödi csatornahálózatra jól kell működni. 
Azoknál a háztartásoknál, ahol ez nem valósul meg, a következő hónapban visszatéríti a teljes 
havi csatornadíjat. 
 
Bencze István polgármester megköszönte a DAKÖV Kft. tájékoztatóját. 
 
b./ Temetkezési szolgáltatás 
 
Bencze István polgármester: A szolgáltatással kapcsolatos írásbeli tájékoztatót a képviselők 
megkapták. A rendeletről nem tudnak szavazni, mivel azt a következő testületi ülésre a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően a jegyzőnek át kell dolgozni.  
 
c./ Hulladékszállítási közszolgáltatás 
 
Bencze István polgármester: A hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló tájékoztatót a 
szolgáltató a mai napon küldte, ezt szintén megkapták a képviselők. 
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Ez az a szolgáltatás, amellyel kapcsolatban a legkevesebb probléma van, működik. A zöld 
hulladék elhelyezés nem igazán működik, ez azonban nem a szolgáltató hibája, nem tudják 
alkalmazni azt a jogszabályt, amelyet a zöldhulladékra előír a kormányrendelet. 
Zöldhulladékot csak lebomló zsákban lehet elhelyezni a hulladéklerakókon. Ezen megy a vita, 
kinek kell biztosítani a zsákot, önkormányzatnak, az állam finanszíroz a szolgáltató felé, a 
szolgáltató a saját költségvetéséből biztosítja, lényeg, hogy nincs megoldva. A szolgáltatásra 
egyébként nincs panasz, időben járnak a járatok. A lerakó befogadóképessége korlátozott, 
eredetileg 2022-ig szól az engedély, addig nem bírja. A jelenlegi lerakó kellett egy másikat is 
fognak csinálni. Döntés van arról, hogy az uniós projekt keretében Dömsödön egy átrakó, 
válogató fog létesülni.  
 
Lázár József képviselő: A beszámolóban szerepel, hogy több településen megvalósították a 
két kukás gyűjtést. Dömsödön is volt korábban olyan kezdeményezés, hogy két kuka, 
egyikben a lebomló, háztartási hulladék és a zöld hulladék, a  másikban pedig a műanyag, 
üveg stb. A Bio-Pannónia Kft. ügyvezetője 25 évvel ezelőtt ugyanezt a gyűjtési módszert már 
felvetette. 20-25 éve nem tudták megvalósítani, amit ott elfogadtak.  
Mikorra vezetik be itt a két kukást, ez is megoldás lenne, mert akkor nem kellene zsákokat 
vásárolni. Jelentős lenne az a hulladékmennyiség, amely újrahasznosítható, 15 ezer tonna 
lenni, ami odakerülne. 
 
Bencze István polgármester: Be lehetne vezetni, ha az önkormányzat megfinanszírozná a 
kukát. Azokon a területeken, ahol megvalósult a két kukás szolgáltatás, az önkormányzat 
jelentős összeggel járult hozzá, tudomása szerint a szolgáltató is. Ha úgy gondolja a testület, 
hogy ezt oldják meg, akkor zsebbe kell nyúlni és a szolgáltatót is rávenni, hogy járuljon 
hozzá.   
Ha elkészül az átrakó-válogató, akkor szinte a teljes hulladékmennyiséget átválogatják, 2020. 
körül már csak a hulladék 10 %-a kerülhet a lerakóra.  
 
Ispán Ignác képviselő: Tudható-e, hogy milyen alapon bővítik a lerakó alapterületét? 
Tudomása szerint alászigetelés szükséges. 
 
Bencze István polgármester: A KDV. társulás megvásárolta a mellette lévő területet átrakó-
válogató céljára, amiről testületi döntés van. 
 
Ispán Ignác képviselő: Az eredeti depónia alapterületét bővítik. Nincs alászigetelve, mint a 
többi része a depónak.  
 
Bencze István polgármester: Tudomása szerint az úttal – ami megy fel a depóra – megegyező 
mértékben bővítették a lerakót, amely alá van szigetelve. 
 
Ispán  Ignác képviselő: Az út mellé építenek egy újabb utat szemétből, bontják a 
szeméttelepet. 
 
Bencze István polgármester: Holnap Beruházási Társulási ülés lesz, itt lesz a Vertikál Zrt. 
képviselője, megtekintik. Varga László műszaki főtanácsos a hivatalban lévő 
dokumentációkban utána néz, meddig van alászigetelve.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A temetővel kapcsolatban elmondja, hogy a sírokra 
kihelyezték a sírhely megváltás lejáratának időpontját. Nagy István sírjára is kihelyezték, aki 
annak idején felajánlotta ezt a területet ingyenesen temető céljára, erről minden bizonnyal a 
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Gyertyaláng Kft-nek nincs tudomása. Javasolja egy határozatot hozni arra vonatkozóan, hogy 
ameddig Nagy István sírja ott áll, addig azért ne kelljen megváltási díjat fizetni.  
Másik észrevétele, hogy a köztemetés keretében eltemettek nevét három hónap múlva nem 
lehet elolvasni a táblán, ez kegyeletsértés. Oda kellene figyelni, hogy időtálló festékkel írják 
fel a nevet, legalább tíz évig olvasható legyen.  
 
Ispán Ignác képviselő: A TFB. ülésen elhangzott egy javaslat, miszerint a temetkezési 
vállalat a feleslegessé vált fejfákat – amelyek muzeális értéket képviselnek – ne dobja ki  
hanem alakítsanak ki egy parkot, ahol felállítják őket.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a DAKÖV. Kft. tájékoztatójával kapcsolatos alábbi 
határozati javaslatot: 
 

………../2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. ivóvíz és 
szennyvízcsatorna szolgáltatásról szóló beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

117/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. ivóvíz és 
szennyvízcsatorna szolgáltatásról szóló beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Gyertyaláng Kft. tájékoztatóját és a 
Településfejlesztési Bizottság által tett javaslatot az alábbi határozati javaslat szerint: 
 

………/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyertyaláng Kft. a 
köztemető üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja, azzal, hogy Nagy István 
sírja, amíg a temető létezik legyen megváltva, elismerve ezzel azt, hogy Ők adták a 
település részére a Dabi temető területét. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

118/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyertyaláng Kft. a 
köztemető üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja, azzal, hogy Nagy István 
sírja, amíg a temető létezik legyen megváltva, elismerve ezzel azt, hogy Ők adták a 
település részére a Dabi temető területét. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra a Vertikál Zrt. tájékoztatójával kapcsolatos alábbi 
határozati javaslatot: 
 

………/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a VERTIKÁL ZRt. 
hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

119/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a VERTIKÁL ZRt. 
hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
4./ Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak működéséről – 2016.  
Előadó: Bizottságok elnökei 
 
a./ Oktatási Közművelődési és Sport Bizottság 
 
Szabó Andrea biz. elnöke: Kiegészítésként elmondja, hogy a két bizottság előirányzata 20 
millió Ft. volt, 2016. augusztus 31-ig teljesítettek 11.546.363.-Ft-ot, jelenleg meglévő 
döntéseikben van 1.054.000.-Ft., maradvány 4.102.317.-Ft. Hátra van még 3-4 nehéz hónap 
az évből, amikor szükség lesz segítségre. Ehhez még kapnak 4 millió Ft-ot, amivel még 
gazdálkodhatnak, összesen tehát 8 millió Ft. körül lenne, ami még december 31-ig 
rendelkezésükre áll segélyezésre.  
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a bizottság munkáját, majd szavazásra bocsátotta az alábbi 
határozati javaslatot: 
 

……/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

120/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
b./ Népjóléti Bizottság 
 
Lázár József biz. elnöke: Röviden leírta a gondjaikat, eredményeiket, problémáikat, bizonyos 
dolgokat jó lenne megértetni mindenkivel és emberek fejében helyre tenni a dolgokat. 
Mindkét bizottságnál ugyanaz a probléma, a család. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a bizottság munkáját, majd szavazásra bocsátotta az alábbi 
határozati javaslatot: 
 

………/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottság 
beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

121/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottság 
beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
c./ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 
 
Ispán Ignác biz. elnöke: Igyekeznek jó ötletekkel, javaslatokkal segíteni a képviselő-testület 
munkáját, amit feladatot kapnak, megpróbálják elvégezni 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a bizottság munkáját, majd szavazásra bocsátotta az alábbi 
határozati javaslatot: 
 

………/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Bizottság egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

122/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
d./ Gazdasági, Műszaki- Fejlesztési Bizottság  
 
Muzs János biz. elnöke: Megpróbálta kronológiai sorrendben összeszedni a bizottság 
munkáját. A beszámolóban jelezte, hogy valamennyi tervezett ülés megtartásra került, ezt a 
legutóbbi ülés megváltoztatta, nem volt határozatképes a bizottság, így azt el kellett 
halasztani. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági, Műszaki- 
Fejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

123/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági, Műszaki- 
Fejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester: Nagyon jó és komoly munkát valamennyi bizottság az elmúlt 
közel két évben. Teljesen egyértelmű és megalapozott javaslatokat, ajánlásokat tettek a 
képviselő-testület felé, segítve a testület munkáját, megkönnyítve a döntést.  
 
 
5./ Papp József utcai 1659/9 hrsz-ú ingatlan felajánlása visszavásárlásra  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Ispán Ignác TFB. elnöke: Mint a Településfejlesztési, mind pedig a Gazdasági Bizottság 
egyöntetű álláspontja, hogy fogadják el az ajánlatot és 600 ezer Ft. fejében vásárolják vissza 
az ingatlant.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Dr. 
Fekete Gábor Csaba és Kocsisné Soós Margit kizárólagos tulajdonát képező 
dömsöd belterületi 1659/9 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
1070 m2 összterületű ingatlant kölcsönösen kialkudott 600.000-Ft-os, azaz 
hatszázezer forintos vételárért. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására, és a vételár eladók részére történő kifizetésére. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: szerződés aláírására 2016. október 31-ig. 

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

124/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Dr. 
Fekete Gábor Csaba és Kocsisné Soós Margit kizárólagos tulajdonát képező 
dömsöd belterületi 1659/9 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
1070 m2 összterületű ingatlant kölcsönösen kialkudott 600.000-Ft-os, azaz 
hatszázezer forintos vételárért. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására, és a vételár eladók részére történő kifizetésére. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: szerződés aláírására 2016. október 31-ig. 

 
6./ A „Közalapítvány Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért” egyesítése a „Dömsödért” 
Közalapítvánnyal 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Rendezve lettek az alapítványok az összes hatóság felé, a 
különböző bejelentések, beszámolók. Időközben a Ptk. megváltozott, a korábbi szabályok 
alapján ha alapítványt  megszüntettek, a bíróságtól kérvényezhette, hogy a bent maradt 
vagyonával mi történjen, a bíróság döntött, hogy kinek a részére rendeli át a vagyont. Az új 
Ptk hatálybalépésével ezek a szabályok megváltoztak, lehetővé válik most már az 
alapítványok egyesítése, az előterjesztés ennek megfelelően készült el. A Dömsödért 
közalapítvány évekkel ezelőtt beépült a Közbiztonságért Alapítványnak a céljainak másik 
alapítványba, nem indokolja semmi a két alapítvány fenntartását, össze kellene vonni a kettőt, 
a Dömsödért Alapítványnak átadni a Közbiztonságért Alapítvány vagyonát. 
 
Ispán Ignác képviselő: A TFB és a GMFB összevont ülésén az a javaslat született, hogy 
történjék meg az egyesítés.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közbiztonságával kapcsolatos feladatainak hatékonyabb ellátása, ezen feladatok 
támogatásának eredményesebb megszervezése érdekében a Közalapítvány 
Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért elnevezésű alapítványát egyesíti a 
Dömsödért Alapítvánnyal úgy, hogy a Közalapítvány Dömsöd Nagyközség 
Közbiztonságáért beolvad a Dömsödért Alapítványba. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az 
alapítványok egyesítése érdekében eljárjon. 
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II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödért 
Alapítvány alapító okiratát jelen határozat melléklete szerint módosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az alapító 
okirat módosítása ügyében eljárjon. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

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

125/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közbiztonságával kapcsolatos feladatainak hatékonyabb ellátása, ezen feladatok 
támogatásának eredményesebb megszervezése érdekében a Közalapítvány 
Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért elnevezésű alapítványát egyesíti a 
Dömsödért Alapítvánnyal úgy, hogy a Közalapítvány Dömsöd Nagyközség 
Közbiztonságáért beolvad a Dömsödért Alapítványba. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az 
alapítványok egyesítése érdekében eljárjon. 
 
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödért 
Alapítvány alapító okiratát jelen határozat melléklete szerint módosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az alapító 
okirat módosítása ügyében eljárjon. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 

7./ Dömsöd, Bajcsy Zs. út 6. sz. Képtár, Petőfi Múzeum, Petőfi u. 17. „Petrovics ház” 
tetőszerkezet javítása 
Előadó:  Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Ispán Ignác képviselő: A TFB és a GMFB összevont ülésén tárgyalta az előterjesztést. A 
tetőszerkezet javítására két árajánlat érkezett, a két ajánlat között nagy a különbség. A 
bizottság álláspontja, hogy az alacsonyabb ajánlatot fogadja el a testület azzal a kikötéssel, 
hogy még egy hetet adjanak arra, hogy további vállalkozóktól kérjenek költségvetést, mivel 
eléggé magasak a benyújtott ajánlatokban szereplő árak.  
 
Bencze István polgármester: Nem odázható el tovább a felújítás, beázik mindhárom épület. 
Egyetért azzal, hogy további vállalkozókat keressenek az interneten, aki vállalja, hogy egy-két 
napon belül felméri és árajánlatot ad.  
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Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja elfogadni az előnyösebb ajánlatot és a 
polgármestert bízzák meg azzal, hogy további árajánlatokat szerezzenek be és a 
legkedvezőbbet fogadja el, aki számlaképes. Ne várjanak a döntéssel újabb testületi ülésig, 
mert kifutnak az időből.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2016. (IX.28.) Kt.számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő Dömsöd, Bajcsy Zs. út 6. sz. Képtár, Petőfi Múzeum, Petőfi u. 
17. „Petrovics ház” tetőszerkezet javítására érkezett ajánlatok közül a Spiesz-Bau 
2008. Kft. bruttó 2.603.500-Ft-os ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

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

126/2016. (IX.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő Dömsöd, Bajcsy Zs. út 6. sz. Képtár, Petőfi Múzeum, Petőfi u. 
17. „Petrovics ház” tetőszerkezet javítására érkezett ajánlatok közül a Spiesz-Bau 
2008. Kft. bruttó 2.603.500-Ft-os ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
8./ Munkagép beszerzése a településgazdálkodási csoport számára 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A GMFB és a TFB. összevont ülésén tárgyalta az 
előterjesztést és elvi síkon mindenképpen támogatja a gépvásárlást, ha aktuális lesz, a gép 
pontosítása után konkretizálva lesz a vásárlás. 
 
Bencze István polgármester: Igazán jó és hatékony munkát csak jó géppel lehet 
megteremteni. Egy használt, olyan gépet szeretnének vásárolni, amely olyan feladatokat el tud 
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látni, amit most bérmunkában végeztetnek. Egy 6-6,5 millió Ft-os gépbeszerzésben 
gondolkodnak. Bizottsági ülésen abban maradtak, hogy két képviselő kapcsolati révén utána 
néz annak, hogy Németországból, vagy más forrásból ez a típust hasonló évjárattal, 
lényegesen olcsóbban beszerezhető-e. Rengeteg elmaradt feladat van, Bercsényi utcai árok 
tisztítástól a útpadkák helyreállításáig, árokásások stb. 12 hónapból 11 hónapra munka lenne 
ennek a gépnek.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Van-e olyan személy, aki működtetni fogja? 
 
Bencze István polgármester: Van olyan személy.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Azzal számolni kell, hogy valóban sokkal több munkát 
tudnak elvégezni. Az idén kifizetettek 2.733 ezer Ft-ot ennél több lesz az éves kiadása, de 
több munkát is végez. Meg fogja szavazni, de ez jelentős költségvetési összeg, nem egy 
gazdaságos megoldás, de több munkát tudnak elvégezni. 
 
Muzs János képviselő: A munkagépeknek óradíja van, nem hónapokra vetített költség, ezt 
munkaórára kell levetíteni. Ha munkaórában nézik, összesítve pár nap. 
 
Bencze István polgármester: 10 ezer Ft. + ÁFA. az óradíj, ezzel szemben, ha saját maguk 
üzemeltetik, 5.039.-Ft-ra jön ki az óradíj.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Amiért el kellett a gépbeszerezésen gondolkodni az, mint az 
előterjesztésben is szerepel, a teljes belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújításra 
szorul, addig az utakat sem nagyon érdemes felújítani, amíg a csapadékvizet el nem vezetik 
róla, mert az aszfalton álló víz az aszfaltot tönkre teszi. A bérmunkát áttekintve a 2.733 ezer 
Ft. április 14-tól szeptember 10-ig kiszámlázott összeg, mely csak a gép üzemórát 
tartalmazza, kb. 270 órának felel meg. Azok a feladatok, amit kitűztek maguk elé és amit el 
kell végezni, mert évtizedes lemaradások, ettől jelentősebb mértékű gépüzemórával fog járni. 
Ezért is gondolkodnak a gépbeszerzésen.  
 
Szabó Andrea képviselő: Ennek mi lenne a költségvetési forrása?  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Bevezette a képviselő-testület a települési adót, ebből öt 
millió Ft-ot állítottak be fejlesztési cél forrásaként. Ebből a pénzből felhasználatlanul egy 
millió Ft. van, de jelenleg az adókivetések 8-9 millió Ft. között tartanak, év végére 10 millió 
Ft-os települési adó kivetés fog születni, a befolyt összeg 7 millió Ft. körül van, tehát a gép 
forrása saját erőből megvan. Azért lenne jó az idén megvásárolni a gépet, mert a beadott 
pályázatokhoz jövőre kell saját forrást teremteni. Ezt a jelenlegi pénzösszeget a gépre tudnák 
a legcélszerűbben felhasználni. Várhatóan a közmunka programban is szűkülni fog a kör, a 
meglévő közmunka programot is sokkal hatékonyabban tudnák működtetni megfelelő 
gépesítettséggel.  
Az ez évi működéssel kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetési törvény júniusában 
módosította a parlament, megszületetett a következő évi költségvetési törvény is. Ez a 
módosítás azt hozta, hogy a települést másik kategóriába sorolta az adóerő képesség alapján. 
A 2016-os költségvetésben az egy főre jutó adóerő képesség alapján a települések általános 
támogatása címszó alatt kapott állami pénzből elvonásban részesülnek, a módosított tv. és a 
következő évi költségvetési törvény alapján ebből a kategóriából egy támogatott kategóriába 
léptek át, amely azt jelenti, hogy a település fenntartásra, a hivatal működésére, egyéb 
kötelező önkormányzati feladatokra kiegészítést kapnak, az állami támogatás  15  %-t,  ezért 



18 
 

mernek abban gondolkodni, hogy jövő évre gép működtetésre terveznek bizonyos összeget. 
Ez a pénz lesz annak fedezete is, hogy a múzeumnál meg tudják oldani a három épülen a 
nádazást, illetve ki tudják egészíteni a szociális keretet úgy, ahogy arra az igénylések alapján 
év végéig szükség lesz.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…………/2016. (IX.28.) Kt.számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
legfeljebb 6.500.000-Ft-os vételárig egy kotró-rakodó munkagép kerüljön 
beszerzésre az önkormányzat Településgazdálkodási Csoportja számára. 
 
A Képviselő-testület kiköti, hogy Szűcs Julianna és Muzs János képviselők 2016. 
október 31-ig nézzen utána, hogy a fenti vételártól olcsóbb munkagépet tudnak-e 
találni. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

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

127/2016. (IX.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
legfeljebb 6.500.000-Ft-os vételárig egy kotró-rakodó munkagép kerüljön 
beszerzésre az önkormányzat Településgazdálkodási Csoportja számára. 
 
A Képviselő-testület kiköti, hogy Szűcs Julianna és Muzs János képviselők 2016. 
október 31-ig nézzen utána, hogy a fenti vételártól olcsóbb munkagépet tudnak-e 
találni. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
9. Egyebek 
a./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Minden évben a képviselő-testületnek döntenie kell, csatlakozik-e 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerhez. Ez egy nagyon fontos 
pályázat a felsőoktatásban tanulók körében, sok családnak komoly segítséget jelent a 
tanulmányok folytatására.  Az önkormányzat által nyújtott támogatással megegyező összeggel 
a megye és a felsőoktatási intézmény is támogatja a hallgatót.  
 
Bencze István polgármester: Nem lehet kérdés, hogy továbbra is támogassák a fiatalokat.  
 



19 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………../2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság indítványára, a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatási keretösszegét 600.000.-Ft-ban 
állapítja meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

128/2016. (IX.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság indítványára, a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatási keretösszegét 600.000.-Ft-ban 
állapítja meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
b./ Védgátsor 20/a. sz. ingatlan vásárlása  
 
Bencze István polgármester: Bizottsági ülésen elhangzott és abban maradtak, hogy a 
képviselő-testület elé terjesztik az alábbiakat: A Védgátsoron a polgármesteri hivatal 
udvarával határos – Gonda féle – ingatlan megüresedett. Az örökösök felajánlották 
megvételre 3,7 millió Ft-ért. Megtekintette két-három képviselővel majd az egyik örökössel 
beszéltek az esetleges megvásárlásról maximum 3 millió Ft. értékben. Kérdezi a képviselők 
véleményét. Az épület lakás céljára nem igazán alkalmas, viszont a helyiségekben 
asztalosműhely, hegesztő műhely kialakítható a település fenntartó csoport részére, raktár stb. 
Mivel közvetlen határos az önkormányzati ingatlannal, úgy gondolja, hogy megakadályozván, 
hogy esetleg nem kívánatos családok költözzenek be, meg kellene vásárolni. A költségvetés 
véges, de amennyiben a testület úgy dönt, hogy alkudjanak rá, előleggel, foglalóval, januári 
kifizetéssel tárgyalna.  
 
Ispán Ignác képviselő: Lakás céljára használni, sokat kellene rá költeni, műhelyt kialakítani 
benne arra alkalmas lenne, ahhoz nem sok javítás szükséges. Az udvar elég nagy, sok 
mindenre hasznosítható, főleg a hátsó rész, a munkákra szűkös a terület. Ha ebbe az összegbe 
beleférne, akkor véleménye szerint érdemes lenne megvásárolni.  
 
Muzs János képviselő: Az épületet megtekintették építésszel, a korának megfelelő állapotban 
van, kisebb helyiségekből álló, hozzáépített helyiségek. Ami érték, hogy az önkormányzati 
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udvarral összenyitva bővítésre nagy lehetőséget adna, műhelynek lehet használni. Víz 
csatorna van, tehermentes. A vásárlást maga részéről támogatja.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Ismeri az ingatlant, a vásárlást támogatja, ha meg lehet egyezni az 
örökösökkel, akkor éves átvitellel. Mindenképpen kellene a településnek egy olyan épület, ha 
tűzeset törne ki, azonnal evakuálni kellene családokat, hogy ne a sportcsarnok legyen erre 
kijelölve, hanem egy-két hónapos ott tartással az önkormányzat tudjon épületet biztosítani. 
Erre lenne nagyon jó a Zacher ház.  
 
Bencze István polgármester: Jogos a felvetés, valóban nincs ilyen célra ingatlana az 
önkormányzatnak, de ha megvásárolják, ismerve a település fenntartási csoportot, két héten 
belül teljesen belakják.  
Arra kér felhatalmazást, hogy tárgyaljon a családdal a részletfizetés lehetőségéről is és egy-
két százezer Ft foglaló kifizetésével 2017. januári végleges fizetéssel alkudjon az ingatlanra. 
Amennyiben 3 millió Ft árat ki tud alkudni, akkor a következő ülésre ismét a testület elé 
kerül.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ne foglalót, előleget fizessen az önkormányzat.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…………/2016. (IX.28.) Kt.számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze 
István polgármestert, hogy a Dömsöd, Védgátsor 20/a. szám alatti ingatlan 
megvásárlásáról tárgyaljon a tulajdonosokkal, az alábbi feltételek szerint: 
- az ingatlan vételára a 3.000.000-Ft-ot ne haladja meg; 
- az önkormányzat a szerződés megkötésekor csak pár százezer forintos előleget 

fizessen, majd a teljes vételárat csak 2017. januárjában kelljen kifizetni. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

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

129/2016. (IX.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze 
István polgármestert, hogy a Dömsöd, Védgátsor 20/a. szám alatti ingatlan 
megvásárlásáról tárgyaljon a tulajdonosokkal, az alábbi feltételek szerint: 
- az ingatlan vételára a 3.000.000-Ft-ot ne haladja meg; 
- az önkormányzat a szerződés megkötésekor csak pár százezer forintos előleget 

fizessen, majd a teljes vételárat csak 2017. januárjában kelljen kifizetni. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
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c./ Forgalomirányító jelzőlámpa működése 
 
Ispán Ignác képviselő: TFB. ülésén felmerült a jelzőlámpa kérdése, hogy 150 ezer Ft. 
ellenében megerősítenék a jelzőlámpának azt az állapotát, ahogy működik, beállítanák úgy, ha 
áramszünet van, akkor az áramszünet elmúltával visszaáll eredeti állapotába. Jelenleg az 
áramszünet után 1-2 napig villogón működik a lámpa, amíg a szerelő be nem állítja. Ennek a 
lehetőségnek a megvalósítását a bizottság egyhangúan támogatta.  
 
Bencze István polgármester: Közlekedésbiztonsági szempontból fontos lenne, hogy 
áramszünet után is visszaálljon a működés, ehhez egy szoftver cserére lenne szükség, 
melynek költsége 150 ezer Ft. 
 
A javaslattal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2016. (IX.28.) Kt.számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
központjában az 51-es számú főúton lévő jelzőlámpa jelenlegi működésének 
állandósítását 150.000.-Ft+ÁFA összegért ún. „égetett" memóriával való 
megoldással 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: 
 

130/2016. (IX.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
központjában az 51-es számú főúton lévő jelzőlámpa jelenlegi működésének 
állandósítását 150.000.-Ft+ÁFA összegért ún. „égetett" memóriával való 
megoldással hagyja jóvá.    
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
Bencze István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy tegnap felkereste az 
országgyűlési képviselő egy örömteli hírrel. A kormány döntött arról, hogy a Pest megyei 
településeknek 2022-ig 80 milliárd Ft-ot ad szabad felhasználásra, olyan feladatokra, amelyek 
a települések fejlődését szolgálja. Ebben az évben Pest megye 2 milliárd Ft-ot elkölthet. A 
képviselő úgy döntött, hogy a körzetére jutó 300 millió Ft-ból az egyik település Dömsöd 
lesz. Közel 20 település tartozik a képviselőhöz, ezt az összeget négy településen kívánja 
elosztani. Várhatóan a pályázat befogadása novemberben megtörténik. 60-80 millió Ft-ot 
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költhetnek el a belterületi utak felújítására. Arról kell dönteni – megelőzve egy bizottsági 
üléssel – két variációt beszéltek a képviselővel, a meglévő aszfaltos utakat újítják fel, 
amelyhez nem kell engedélyes terv, pillanatok alatt be lehet nyújtani, költségbecslés, 
ajánlatkérés stb. Amennyiben olyan utcák mellett döntenek, amely zúzott köves vagy földes, 
arra terveket kell készíteni. Ezt saját költségen kell megterveztetni, hogy mire novemberre 
kiírják a pályázatot, addig a kész terv rendelkezésre álljon. Nagyon sok olyan aszfaltos út is 
van, amely szinte szétesik. 
Kéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy október közepéig összehívni egy bizottsági ülést, 
beszéljék át mi legyen, a javaslatokat, s az októberi testületi ülésen döntsenek róla. Ezt 
célirányosan a belterületi utakra kapják, ezt másra nem lehet felhasználni. 
 
Vass Ilona: A Kossuth tér felújítása is szóba került, amikor a tervek készültek a kútra és a 
csomópontra. Ez nem fér bele ebbe a pályázatba?  
 
Bencze István polgármester: Nem, mert nem önkormányzati út, Közútkezelő kezelésében 
van.  
 
Lázár József képviselő: Hajós kastély udvarába tervezik a bölcsődét, a pályázatban benne 
van az utca felújítása? 
 
Képviselői hozzászólások: 
 
Szűcs Julianna képviselő: Tájékoztatja a képviselőket, hogy holnapi nap folyamán hozzák a 
600 db székest, amit a Puskás Stadionból kapott a település.  
 
Bencze István polgármester: Poromb Péter adja a szállításhoz a kamiont. Arra számítson a 
képviselő-testület, hogy a 600 szék komoly feladatot jelent a képviselők és a költségvetés 
számára is, mert ezek normális elhelyezése pénzbe fog kerülni. Az alapítványba 15+ 5 ezer Ft 
érkezett, a pénztárba is történtek befizetések, ez így is töredéke annak, amire szükség lenne. 
Ez egy olyan nemes cél, hogy gyűjtést is el tud képzelni, s maga részéről is hozzá fog járulni. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Információi szerint pár héten belül kiírásra kerül egy pályázat a 
külterületi utak felújítására. A társadalmi egyeztetés nemrég ért véget, az egyik pályázatíró 
tájékoztatása szerint egy 100 millió Ft-ig terjedő igényelhető támogatás lesz. A műszakos 
kolléga elkezdett egy folyamatot a Nagy tanyai út rendezését illetően, ha a pályázat ilyen 
kedvező feltételekkel kerül kiírásra, akkor a képviselő-testületnek el kell gondolkodni azon, 
hogy a Nagy tanyai út teljes burkolat felújítása és megerősítése megtörténjen. Ez az út több 
célú, egyrészt az üdülőterület megközelítését, másrészt az iparterület megközelítését szolgálja. 
 
Ispán Ignác képviselő: Lakossági bejelentés érkezett hozzá, miszerint az Őv utcában az egyik 
ingatlan előtt a kerítés vonalában tujasor van, annyira belóg az utcára, hogy a közlekedés ott 
már biztonságtalan, alig lehet elmenni mellette. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Nem csak az Őv utcában, máshol is több helyen nehéz a 
közlekedés a belógó bokrok, növények miatt, ellenőrizni kell és felszólítani a tulajdonosokat. 
 
Szabó Andrea képviselő: Bizottsági ülésen – szülői jelzés alapján – felmerült az óvodai 
étkeztetéssel kapcsolatos reklamáció, a bizottság vizsgálatot szeretne kérni azzal 
kapcsolatban, hogy miért érkezik későn a reggeli és az ebéd az óvodába. Az óvoda helyettes 
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vezetője jelen volt a bizottság ülésén, és megerősítette, hogy egy héten legalább két 
alkalommal nagyon későn, fél tíz körül érkezik meg a reggeli és az ebéd. 
 
Bencze István polgármester: Az ebéddel azért van csúszás, mert négy helyszínre viszik az 
ebédet. Az OMK-ban azért a legfontosabb a pontos érkezés, mert annyira a tanórákhoz van 
ütemezve az egyes osztályok ebédideje, most már elérték azt, hogy az OMK-ba viszik 
legelőször.  
 
Szabó Andrea képviselő: A kicsi gyereknél is fontos a pontos napirend, mert a kicsit még 
délután alszanak az óvodában. Kéri, hogy vizsgálják meg, hogy miért nem érkezik időben az 
étel.  
 
Bencze István polgármester: Az ebéd elkészül időben, úgy lehetne a késedelmes 
ételkiszállításnak elejét venni, ha két autó lenne, de csak egy van.  
 
Muzs János képviselő: Fogadóórán is elhangzott szülőktől, hogy nem az ebéd tartalma miatt 
csúszik az ebéd, akkor is csúszott, amikor tejbegríz volt, a kiszállítás, a szervezés a probléma. 
Valamilyen szinten erre oda kellene figyelni. Jelezték azt is, hogy sokszor a konyhai dolgozók 
főzési időben a faluban vásárolnak. Kérte, hogy szülők által aláírt írásbeli bejelentést 
tegyenek, az alapján tudnak vizsgálatot kezdeményezni.  
 
Szabó Andrea képviselő: Kéri, hogy a következő ülésre a vizsgálat eredményéről kapjanak 
egy tájékoztatást.  
Másik dolog, néhány hónappal ezelőtt döntött a testület az OMK vizes blokkját lépésenként 
felújítják. Ez égető fontosságú lenne, sok egyéb más mellett. Esküvők, lakodalmak, nagy 
tömegekkel járó rendezvények miatt ez a felújítás nagyon fontos lenne, hogy esztétikus 
legyen. A döntés óta nem kezdődött meg a felújítás, az új közmunka irányító tud-e arról, hogy 
ezt tervezték, hogy döntöttek erről. Ez a bizottság előtt ismét felmerült, mint megoldandó 
kérdés. Tudna-e lépni ebben. 
 
Bencze István polgármester: Képviselő-testületi döntés alapján 5,5 millió Ft-ra pályáztak 
kulturális létesítmények, intézmények felújítására. 164 ezer Ft-ot kapott volna az 
önkormányzat, az összes többi részét saját forrásból kellene biztosítani. 5,3 millió Ft-ot az 
önkormányzatnak oda kellett volna tenni, ezért a 167 ezer Ft-al köszönettel lemondtak. A 
település fenntartó csoport új vezetőjével beszéltek róla, ha október végéig nem sikerül olyan 
pályázatot találni, amit be tudnak azonosítani, akkor saját erőből megpróbálnak felújítást 
végezni. Ennek érdekében egy vízvezeték szerelőt a közeljövőben behoznak a közmunka 
programba.  
 
Szabó Andrea képviselő: Testületi ülés előtt felkereste Lakatos Mátyás, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, hozott egy kérelmet, melyet ismertet. Levelében kéri a jegyzőtől, hogy 
az időegyeztetést szíveskedjen betartani, hogy lehetőség legyen a kisebbségi 
önkormányzatnak gyűlés tartására.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kisebbségi 
önkormányzat ülése 3-4 perc alatt szokott véget érni, a hét elejére szeretett volna időpontot 
egyeztetni, de tájékoztatta az elnököt, hogy a hét végi népszavazás előkészületei miatt ezt nem 
tudja biztosítani. A kisebbségi önkormányzat elnöke ezen megsértődött és ott hagyta.  
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Szabó Andrea képviselő: A Kisebbségi önkormányzat elnöke azzal indokolja 
aggodalmaskodását, hogy tavaly egy ilyen mulasztás miatt nem tudta megszerezni az 
önkormányzatuk a feladatlapú támogatást, ne hogy ez ismét előforduljon.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem fog megismétlődni, már túlteljesítették az ülések számát, 
minden napirendben három hetente ülést tartanak éppen ennek elkerülése végett. Az ülésen 
arra terjednek ki, hogy kivel, mikor, milyen szervezettel ír alá együttműködési megállapodást.  
 
Lázár József képviselő: Nem tudja, hogy a képviselők közül még ki, de ő személy szerint 
már a negyedik levelet kapja Bognár Tibortól, az Europop Fesztivál elszámolásával 
kapcsolatban. Kéri, hogy válaszoljanak a levélre.  
 
Bencze István polgármester: Válaszolt a megkeresésre, tájékoztatta, hogy kivizsgálja az 
ügyet és a vizsgálat eredményéről értesíti. A vizsgálat megtörtént, a vizsgálat eredményét 
napokon belül közölni fogja levélben. Tájékoztatásul elmondja, hogy semmi féle szerződés 
nincs Bognár Tibor és az önkormányzat között és nem is volt. Semmi jogalapja arra, hogy egy 
millió Ft-ot kérjen.  
 
Muzs János képviselő: Fogadóórán szóba került ismét a kerékpár tároló kialakításának 
szükségessége. Felmerült egy lehetőség, a mozi udvarának megnyitásával, leválasztásával 
központi helyen tudnának kerékpártárolót biztosítani a lakosság számára.  
 
Bencze István polgármester: Első hallásra jó megoldásnak tűnik.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Abból a szempontból tartja kevésbé alkalmasnak, hogy 
eldugott, nem lehet rálátni, este sötét, megvilágítani sem nagyon lehet.  
 
Muzs János képviselő: Ennyi volt a felvetés, hogy szükség lenne rá, mert úgy oldják meg a 
biztonságos tárolást, hogy összeláncolják a kerékpárokat, jó lenne egy fedett tároló.  
A fogadóórán felvetődött még, hogy az Előre utca, Bíró utca végén nagyon sok a kóbor kutya. 
A chipek alapján a közterület felügyelő az állatorvossal egyeztetve felderítené, ki az állat 
gazdája, beazonosítani és retorzióval élni a szabadon kóborló kutya gazdájával szemben.  
Ma szóltak be az Ady E. utcából, hogy megjelentek a VITÉP kivitelezők, beszéltek a 
művezetővel és a művezetőnek a csatorna bevizsgálásról nem volt tudomása. Ezt 
folyamatában a hivatal műszaki osztály munkatársának kell ellenőrizni, vagy? Ugyancsak itt 
merült fel, hogy az 51-es útról a beforduló ívet, ami összehozza az Ady Endre u. részt… 
 
Varga László műszaki főtanácsos: Személyesen kint jár a területen, s egyeztetett a 
kivitelezővel, hogy hol lehet a kamerát beküldeni a Kossuth L. utcánál és az Tavasz u. 
saroknál lévő csatlakozásnál, hogy lehet bekamerázni. Tudott konkrétan a kamerázásról a 
művezető.  
Az a rész közvetlenül az 51-es úthoz tartozik, a pályázatnak nem tartalma, ez egy nem 
engedélyköteles beruházásról van szó, ezért az 51-es úthoz csatlakozáshoz sem nyúlhatnak 
hozzá. Amikor az aszfaltozási munkák kezdődnek, próbálnak a Közutasokkal egyeztetni úgy, 
hogy ezt a fordulót meg lehessen csinálni szegélykővel. 
Egyébként a beruházásnak, mint minden beruházásnak, van műszaki ellenőre. 
 
Muzs János képviselő: Felfedezett a Dunapart egy Nagyközségi Tanács VB. felíratú táblát a  
Duna parti üdülőrészen a kishídnál. Olvasható, ugyan kopottan.  
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A Településfejlesztési Bizottság ülésén ismét felvetődött a malom épület tulajdonjogának 
rendezése. Megrekedtek, áll a dolog, nem léptek.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A Földhivatal van az ügy, vagyonrendezési eljárást lehet kérni a 
gazdátlanná vált vagyon mutatkozik. Felszámolták, jó pár helyrajzi számot jeleztek, 
feldolgozás alatt áll a földhivatal részéről. A jelenlegi cégtörvény szerint ők jogosultak 
kezdeményezni, mivel akik tulajdonjogot formálhatnának rá, nem hajlandóak lépni. Átnézték 
a régi papírokat, amire hivatkoznak a vagyonkiadás során. Nem tudni, hogy fognak igényt 
alapítani, egy jegyzőkönyv született, amiben az nincs konkrétan nevesítve. Hivatkoznak egy 
mellékletre, amely egy kockás papír, melyre kézzel írtak valamit, amiből ennyi idő után 
nehezen tudnak bármit megállapítani. Ez a cégbíróság feladata lesz.  
 
Ispán Ignác képviselő: Korábban szó volt arról, hogy az Ady Endre utcában valakinek még 
nincs vízbekötése, mielőtt aszfaltozásra kerül sor, ezt meg kellene oldani. 
 
Bencze István polgármester: Szennyvízbekötésről volt szó és rendeződött. Tegnap aláírta a 
VITÉP Kft. ügyvezetőjével a szerződést, ma elkezdték a munkálatokat. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Az OMK belső játszóterét állítólag azért nem engedik használni a 
gyerekeknek, mert nem rendelkezik vizsgával.  
 
Bencze István polgármester: Lebontottak minden eszközt. Fenyőfából készültek a játékok, 
mállott szét. Egyetlen játékra sincs minősített engedély, valakinek ezért felelni kell. Segítenek 
új játékok létrehozásában, de a balesetveszély miatt ezt meg kellett szüntetni.  
 
Láng András Település fenntartási csoport vezetője: Játszóterek játékait csakis keményfából 
lehet készíteni, ezek mind lucfenyőből voltak. Életveszélyes volt.  
 
Mészáros Pálné iskola igazgató tájékoztatta a képviselőket a játszótér megtartása érdekében 
tett erőfeszítéseikről.  
 
Lázár József képviselő: Jó lenne leírni egy tájékoztatóban a lebontás okát, a veszélyessé 
válást. 
 
Szűcs Julianna képviselő: FB bejegyzés történt ma, miszerint a pedagógus befolyásolta nem 
szavazással kapcsolatban a gyereket, hogy ezt hogy tehette meg.  
Javasolja a megvizsgálását, egyébként rágalmazásnak tartja.  
 
 
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 
megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze   István     dr. Bencze Zoltán 


