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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló 

Ülés ideje: 2017. július 6.  

 

 

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, 

Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze 

Zoltán jegyző 

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott 

képviselőből 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz 

az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  

 
………/2017. (VII.6.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében c. pályázattal kapcsolatos döntések 

2./ Petőfi úti híd építéssel kapcsolatos közbeszerző kiválasztására ajánlat kérés 

3./ Belterületi vízelvezetési rendszer pályázat beadásával kapcsolatos döntés  

4./ Egyebek 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
103/2017. (VII.6.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében c. pályázattal kapcsolatos döntések 

2./ Petőfi úti híd építéssel kapcsolatos közbeszerző kiválasztására ajánlat kérés 

3./ Belterületi vízelvezetési rendszer pályázat beadásával kapcsolatos döntés  

4./ Egyebek 
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Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

1./ Az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében c. pályázattal kapcsolatos döntések 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester tájékoztatta a képviselőket az utóbbi hétben történt 

fejleményekről. A tervezővel, pályázatíróval folyamatosan egyeztetnek. A legutóbbi 

egyeztetés során abban maradtak, hogy olyan tervet kell készíteni, amelyben minden benne 

van, két háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, védőnők, olyan 

tárgyalónak is alkalmas helyiség, ahol meg lehet tartani évente a tüdőszűrést, illetve 

prevenciós értekezleteket lehet tartani. Ezek plusz pontokat jelentenek. Azért, hogy ez mind 

beleférjen, hátrafelé plusz meg kell növelni az épületet. Döntést kell hozni, hogy indulnak 

ezen a pályázaton, továbbá a pályázatíró személyéről is dönteni kell, három ajánlatot kértek.  

 

(Csikós Lászlóné és Szabó Andrea képviselők megérkeztek, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 

 

2 ajánlat érkezett, a harmadik ajánlattevő csak két hét múlva tudna ajánlatot adni, mivel 

jelenleg szabadságon vannak, s arra nem tudnak várni.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Első határozati javaslat arra vonatkozik, hogy a pályázatot 

benyújtja az önkormányzat, valamint 5 % önrészt biztosít a költségvetéséből, a benyújtással 

kapcsolatos feladatok elvégzésével és a benyújtással megbízza a polgármestert. A következő 

határozat arra vonatkozna, hogy az Origó Terv Kft-t bízza meg a pályázat előkészítésével. 

 

Bencze István polgármester továbbra is úgy látja, hogy meg kell próbálni kihasználni ezt a 

lehetőséget, s az egészségügyi centrumot a következő évtizedekre megépíteni. Kérdezi a 

képviselők esetleges eltérő véleményét. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………/2017. (VII.6.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

kíván benyújtani az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázati kiírás alapján. 

 

A Képviselő-testület a pályázatot az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 713 hrsz-ú 

ingatlan felújításával létrehozandó 2 háziorvosi rendelőnek, 1 házi gyermekorvosi 

rendelőnek és védőnői szolgálatnak helyet adó egészségügyi központ kialakítására nyújtja 

be. 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt 

(5%)  költségvetésében biztosítja. 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza és felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok (szakértő cég kiválasztása, 

szakértői tevékenységek megrendelése, pályázat elkészítése, a  

pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírása) elvégzésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
104/2017. (VII.6.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

kíván benyújtani az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázati kiírás alapján. 

 

A Képviselő-testület a pályázatot az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 713 hrsz-ú 

ingatlan felújításával létrehozandó 2 háziorvosi rendelőnek, 1 házi gyermekorvosi 

rendelőnek és védőnői szolgálatnak helyet adó egészségügyi központ kialakítására nyújtja 

be. 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt 

(5%)  költségvetésében biztosítja. 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza és felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok (szakértő cég kiválasztása, 

szakértői tevékenységek megrendelése, pályázat elkészítése, a  

pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírása) elvégzésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
105/2017. (VII.6.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonú 

egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében  

című pályázat pályázati előkészítő tevékenységével, amely magában foglalja a pályázati 

dokumentáció összeállítását, szakértői tevékenység végzését és az esetleges 

hiánypótlások kezelését az Origó Tervművek Kft-t (2364 Ócsa, Klapka u. 5.) bízza meg 

450.000-Ft+ÁFA továbbá sikeres pályázat esetén 1,65%-os sikerdíj ellenében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot 

 
105/2017. (VII.6.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonú 

egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében 

című pályázat pályázati előkészítő tevékenységével, amely magában foglalja a pályázati 

dokumentáció összeállítását, szakértői tevékenység végzését és az esetleges 

hiánypótlások kezelését az Origó Tervművek Kft-t (2364 Ócsa, Klapka u. 5.) bízza meg 

450.000-Ft+ÁFA továbbá sikeres pályázat esetén 1,65%-os sikerdíj ellenében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

2./ Petőfi úti híd építéssel kapcsolatos közbeszerző kiválasztására ajánlat kérés 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy eljutottak a 

közbeszerzésig, melyre szintén árajánlatot kell kérni.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a közbeszerzés kiírásának 

előfeltétele, hogy jogerős engedéllyel kell rendelkeznie a tervekre, ez a tervezők feladata a 

megbízási szerződés alapján. Addig a műszaki tartalom teljes pontossággal nem állítható 

össze, a  hatóság kérésére részleteiben változhat. A jogerős engedély birtokában lehet kiírni a 

közbeszerzést. Kb. négy hét az átfutási idő. 

 

Bencze István polgármester: A DAKÖV Kft. igazgatójával folytatott egyeztetésen kérte, 

hogy a közbeszerzést követően a szennyvízcsatorna áthelyezése augusztusban történjen meg.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Arról kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy a polgármestert 

felhatalmazza arra, hogy az ajánlatkéréseket küldje meg a közbeszerző cégek részére. Az 

ajánlatokról egy rendkívüli testületi ülésen döntenek.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 
………/2017. (VII. 6.) Kt. számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dömsöd Holt Duna-ág híd és 

a hozzátartozó út és közművek kiváltása” beruházás kivitelezőjének kiválasztására 

irányuló közbeszerzési eljárás során szakértői feladatok ellátására meghívásos pályázatot 

ír ki. 

 

Az ajánlattételre meghívandóak: 

Őszy Ügyvédi Iroda  Őszy és Őszy Kft. 1013 Budapest Feszty Árpád utca 4 

Csendes Consulting Kft. 9082 Nyúl Szabadság u. 43. 
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Kuczora Ügyvédi Iroda 1054 Budapest Alkotmány út. 12.fsz. 1. 

 

 A Képviselő- testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán 

jegyzőt az ajánlattételi felhívás elkészítésére és kiküldésére. 

 

Felelős: Polgármester és Jegyző 

Határidő: 2017.07.07. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
106/2017. (VII. 6.) Kt. számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dömsöd Holt Duna-ág híd és 

a hozzátartozó út és közművek kiváltása” beruházás kivitelezőjének kiválasztására 

irányuló közbeszerzési eljárás során szakértői feladatok ellátására meghívásos pályázatot 

ír ki. 

 

Az ajánlattételre meghívandóak: 

Őszy Ügyvédi Iroda  Őszy és Őszy Kft. 1013 Budapest Feszty Árpád utca 4 

Csendes Consulting Kft. 9082 Nyúl Szabadság u. 43. 

Kuczora Ügyvédi Iroda 1054 Budapest Alkotmány út. 12.fsz. 1. 

 

 A Képviselő- testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán 

jegyzőt az ajánlattételi felhívás elkészítésére és kiküldésére. 

 

Felelős: Polgármester és Jegyző 

Határidő: 2017.07.07. 

 

3./ Belterületi vízelvezetési rendszer pályázat beadásával kapcsolatos döntés  

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester: Ismeretes, hogy az egészségügyi pályázattal párhuzamosan egy 

csapadékvíz elvezető rendszer pályázat is kiírásra került.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: 30 nap áll rendelkezésre a kiírástól a beadásig, s részletes műszaki 

tervdokumentációt is kérnek hozzá. Másik probléma, hogy településképi csapadékvíz 

elvezetési rendszer rendezéséhez, felújításához nem használható fel támogatás, csak olyanra, 

ahol az önkormányzat igazolni tudja, hogy belterületen a lezúduló csapadékvíz, belvíz 

káreseményt okozott, vagy védekezése elrendelése volt már. Ez beszűkítette a lehetőségeket, 

mert Dömsöd egy ilyen van a Bercsényi utca környéke. A tervezők szerint három hét alatt 

képtelenség a műszaki dokumentáció elkészítése, felméréssel együtt. A vízügyesek elmondása 

szerint a beadandó minimális támogatás 40 millió Ft., annak megvalósítása nem kerül 

annyiba. Véleményük szerint ezt úgy elindítani, hogy be tudják adni, jelen pillanatban 

képtelenségnek tűnik.  

 

Bencze István polgármester: A képviselő úrnál  érdeklődött afelől, hogy célzottan van-e 

kiírva, tájékoztatása szerint nem, szabad a pálya, annyit hallott róla, hogy egy-két olyan 

település van, aki képes benyújtani ilyen határidő alatt a pályázatot, akinek kész, engedélyes 

dokumentáció van a fiókban.  
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Lázár József képviselő: Várható-e, hogy későbbi időpontban ismét kiírásra kerül?  

 

Bencze István polgármester: Elképzelhető, mindenképpen hozzáértő mérnököktől ajánlatot 

fognak kérni ennek a tervnek az elkészítésére.  

 

dr. Bencze Zoltán  jegyző: A  katasztrófavédelem öt évre visszamenőleg a Bercsényi utca 

vízkárelhárításával kapcsolatos szükséges dokumentációkat kiadja, valamint a vis maior 

jegyzőkönyveket stb.,  hogy újabb pályázati lehetőség esetén ez már rendelkezésre álljon.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: A Tókertről érdeklődik.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A  Tókert nem belterület, külterület, a Tókert utcától föld hivatali 

besorolás szerint külterület. Külterületi szakasz csak úgy kerülhet bele, ha belterületi szakasz 

vízmentesítését látja el. A Tókert pedig önálló egységet alkot. Diófa, Kőrisfa, Naspolya utcát 

kellene  megcsinálni.  

 

Bencze István polgármester Nem tudja javasolni a belterületbe vonást sem, mert rengeteg 

járulékos költséggel jár és idő. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha korrektül szeretnék megcsinálni, akkor egy teljesen fedett 

vízgyűjtő aknákat kellene készíteni, rengeteget segít, hogy ki lett tisztítva a csatorna. 

 

Hangzavar! 

 

Korona Sándor képviselő: A Jókai utcánál, Csokonai utcánál nagyobb eső alkalmával 

megállt a víz és a vályogházak feláztak.  

 

Bencze István polgármester: Erre akkor lehet pályázni, ha ilyen esetben a polgármester vagy 

a  katasztrófa védelem valamilyen védekezést rendel el.   

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A Bercsényi utca komplexebb probléma, nem biztos abban, hogy 

ezt az önkormányzat nem tudná elhárítani.   

 

Korona Sándor képviselő: Hamarosan jönnek az esők, erről készüljenek jegyzőkönyvek. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A vis maiorhoz több kell, polgári védelmi készültségi fokozatot el 

kell érnie, vagy védekezést kell folytatni, vagy közvetlen  káreseménnyel jár. A vis maior 

esetében útban vagy középület esetében kell a káresemény. 

 

Bencze István polgármester: Kiskunlacházi kollégájával beszélt, nekik is csak látványtervük 

van ezekről a szakaszokról, úgy döntött a testület, hogy nem pályáznak, mert képtelenség 

ilyen rövid idő alatt elkészíteni a pályázatot.  

 

Ispán  Ignác képviselő: A Petőfi utcában a lefolyó (templomnál lévő rácsos rendszer) az 

utolsó  két esőzés alkalmával megtelt, nem folyik le a víz. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Meg kell nézni, lehet beledobtak valamit és eltömődött.  
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Bencze István polgármester: A Dömsödi  Napok után a karbantartó csoport megnézi és 

elhárítja a hibát. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István szavazásra 

bocsátotta azt a javaslatot, hogy most nem nyújtják be a belvízelvezetésre vonatkozó 

pályázatot, azonban próbálják meg előkészíteni a következő pályázati lehetőségre. 

 
………./2017. (VII. 6.) Kt. számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem indul a „Települések 

felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati kiíráson 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
107/2017. (VII. 6.) Kt. számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem indul a „Települések 

felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati kiíráson 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek 

 

Bencze István polgármester: A Dömsödi Napokkal kapcsolatban a legutóbbi ülésen 

átbeszélték a feladatokat, teendőket, a program összeállt. Ennek anyagi vonzata ismert a 

képviselők előtt. A szervezés – mindent elképzelést felülmúló összegbe fog kerülni, ha csak 

nem hoznak olyan döntést, hogy visszavesznek a 6-7 ezres létszámból.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: 1000  fő résztvevő felett le kell folytatni az engedélyezési eljárást.   

Az engedély ott tart, hogy a népegészségügytől és a rendőrségtől megvan, a 

katasztrófavédelem még nem volt helyszíni bejáráson. Részletesen ismertette a feltételeket, 

úgy személyi, mint tárgyi feltételek tekintetében, valamint ezek költségvonzatát. Az Áporkai 

Napok és a kiskunlacházi Laci Napok és 1000 fő alatti rendezvényként lettek lejelentve. A 

Ráckevei nyári nagyobb rendezvények sem haladják meg az 1000 főt.  

Képviselő-testület határozat szükséges ahhoz, hogy a rendező módosíthatja a kérelmét 1000 

fő alá, 980 főre, akkor értesítik a rendőrséget. Ismertette az áramelosztás rendszerét.  
 

Korona Sándor képviselő: Az elmúlt ülésen több anomália merült fel, amely veszélyeztette a 

program sikerét. Jók a fellépők, lényeg, hogy a dömsödiek jól érezzék magukat, a technikai 

hátterek kérdésesek, javasolja, hogy 980 fővel módosítsák a résztvevők létszámát. Ha nincs 

beléptető rendszer, nehéz megállapítani, mennyien voltak, azon múlik, hogy a biztonsági 

szolgálat hogyan tudja kordában tartani a látogatókat.  
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dr. Bencze Zoltán jegyző: A polgárőrséggel egyeztetnek, hogy a parkolásban segítsenek.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: A villannyal kapcsolatban, ha egy vendéglátóst 100 ezer Ft. 

helypénz ellenében vehet részt a rendezvényen, akkor a villanyt biztosítani kellene számára, 

veszélyes, az aggregátor zajos, kipufogó gáza van.  

 

Bencze István polgármester: Többször is szóba került, hogy kellene ott egy fix lekötés. 

 

Varsányi Antal alpolgármester: Nem támogatja, kint van a szabadban, áramlopás miatt 

megfontolandó. 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a várható látogatók 

számát 1000 fő feletti létszámról 980 főre módosítsák. 

 
………/2017. (VII. 6.) Kt. számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Petőfi Sándor Oktatási 

és Művelődési Központ vezetőjét, hogy a XXIII. Dömsödi Napok vasárnapi 

rendezvényeinek várható maximális látogató számát 1600-ról 980-ra módosítsa. 

 

Felelős: PSOMK vezető 

Határidő: 2017. július 7. 

 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
108/2017. (VII. 6.) Kt. számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Petőfi Sándor Oktatási 

és Művelődési Központ vezetőjét, hogy a XXIII. Dömsödi Napok vasárnapi 

rendezvényeinek várható maximális látogató számát 1600-ról 980-ra módosítsa. 

 

Felelős: PSOMK vezető 

Határidő: 2017. július 7. 

 

Bencze István polgármester: Visszatérve a vendéglátók sátor helypénz díjára, maga részéről 

is soknak tartja a 100  ezer Ft-ot, kérdezi a képviselőket.  

 

Korona Sándor képviselő: Ha szeretnének ha a Dömsödi Napok külső szervezett programja 

hagyománnyá válna, sokan jönnének el, inkább 30-50 ezer Ft. körüli árat kellene 

meghatározni. A 100 ezer Ft. sem a helyieket, sem a vidékieket nem ösztönzi. 30 ezer Ft-ot 

javasol, többen lesznek, nagyobb lesz a választék. Áporkán pl. 5 különböző büfé volt, nem  
biztos, hogy ebből a 100 ezer Ft-ból tudnak profitálni, mert helyi vállalkozók azt nyilatkozták, 

ennyi pénzért biztos nem jönnek.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Előterjesztésben 40-50 ezer Ft. volt, maga részéről 50 ezer 

Ft-ot javasol.  
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Muzs János képviselő: A 40 ezer Ft-ot el tudja fogadni, a 100 ezer Ft. ellen már az elmúlt 

ülésen is irreálisnak tartotta, s javasolta, hogy a helyiekre legyen kedvezmény.  

 

Csikós Lászlóné képviselő: Kellene kategorizálni, mert ha valaki kijön fagyival, jégkrémmel, 

a 200.-Ft-os jégkrémből nem tudni, hogy árulná ki a helyfoglalási díjat.  

 

Bencze István polgármester javasolja, hogy a fagyi árusoknak 30 ezer Ft., a 

vendéglátósoknak pedig 40 ezer Ft. legyen. 

 

Csikós Lászlóné képviselő: A  játék, ruha stb . árusokra külön közterület foglalási tarifa 

vonatkozik.  

 

Bencze István polgármester: Meg lehet határozni, hogy a különféle árusok esetében pl. két 

napra 15 ezer Ft. a közterület foglalás díja. 

 

Csikós Lászlóné: Az árusok már az érdeklődéskor megkapták a közterület foglalási díjra 

vonatkzó tájékoztatást, már ne módosítsák.   

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az a javaslatot, hogy a fagyi árusok 30 

ezer, a vendéglátósok 40 ezer Ft. közterület foglalást fizessenek a két napra.  

 
……../2017. (VII. 6.) Kt. számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a XXIII. Dömsödi 

Napokra kitelepülő vendéglátósok által fizetendő helypénz mértékét z alábbiak szerint 

módosítják: 

- vendéglátósok 40.000-Ft; 

- fagylalt árusok 30.000-Ft. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
109/2017. (VII. 6.) Kt. számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a XXIII. Dömsödi 

Napokra kitelepülő vendéglátósok által fizetendő helypénz mértékét z alábbiak szerint 

módosítják: 

- vendéglátósok 40.000-Ft; 

- fagylalt árusok 30.000-Ft. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Képviselői hozzászólások: 

 

Szabó Andrea képviselő: Nagyon sokan szóvá teszik a Dabi Temető elhanyagoltságát, nagy a 

gaz a sírok között, az utakon.  
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Bencze István polgármester: A közterület felügyelő egy órája volt kint a temetőben, akkor 

vágták az üzemeltető munkatársai a füvet. A hátsó kapuig le van vágva, a sírok között pedig 

nem kötelességük, az a tulajdonos kötelessége. A jogszabály a temető utak tisztántartásáról 

rendelkezik.  

 

Hangzavar! 

 

Szabó Andrea képviselő: A hozzátartozóknak temetőlátogatáskor kaszát kell vinni, hogy a 

saját rendben tartott sírjukhoz eljussanak, előtte meg kell tisztítani az elhanyagolt sírok  

környékét.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az önkormányzat emberének kellene lekaszálni  egy délelőtt. 

 

Bencze István polgármester: Holnap reggel személyesen megnézik, mennyire lett tiszta.  

 

Muzs János képviselő: A jegyzőtől kérdezi, sikerült-e utána nézni a buszok parkolásának 

Dömsödön? A Thököly úton továbbra is ott parkolnak a buszok. OMK előtt is keresztbe 

állnak a parkolóba a buszok, a dabi temetőnél is. Hajnalban, indulás előtt fél órán keresztül 

járatják a motort, zavarják az ott lakókat. Vagy ki kell jelölni nekik egy parkolót, vagy valami 

megoldást kellene keresni. 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Külön rend nincs előírva a buszok parkolására, a KRESZ. 

érvényes rájuk is. Beszél a rendőrökkel, hogy ellenőrizzék fokozottan a buszok parkolását a 

faluban, s első körben figyelmeztessék a szabálytalanul behajtókat. 

 

Bencze István polgármester: Ha nem tiltja a kresz, akkor az önkormányzat sem tudja tiltani. 

Több, mint 10 éve kijelölték parkolásra a Vasút úton a Poromb Péter féle telepet, egyetlen egy 

busz nem ment ki.  

 

Muzs János képviselő: Az elhanyagolt  portákról beszéltek az elmúlt ülésen, a 

közfoglalkoztatottak most vágják az 51-es úton a gazat, úgy  látja a gyógyszertárnál is 

levágták a közmunkások, nem pedig a tulajdonos. Az udvaron is nagy gaz van. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A közterület felügyelő több, mint egy hónapja küldi a 

felszólításokat, s mellette a visszaellenőrzéseket is végzi.   

 

Muzs János képviselő: Szintén az elmúlt ülésen vetette fel egy képviselő, hogy az 51-es úton 

a gumijavító udvara teli van gumikkal, nem esztétikus a látvány az 51-es útról. Hivatalból 

fogják felszólítani, vagy beszéljen a vállalkozóval baráti hangon.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Még nem sikerült felhívni a figyelmét.  

 

Bencze István polgármester: Amennyiben beszél a vállalkozóval, említse meg, hogy testületi 

ülésen elhangzott ez a javaslat.   

 

Korona Sándor képviselő: Közeledik a Dömsödi Napok, nem lehetne megkérni a 

Közútkezelőt, hogy az 51-es út két oldalát tegye rendbe? 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Egyszer már vágta a közútkezelő, a szalagkorlát tartó oszlopa közé 

géppel nem tud beférni, azt kézi kaszával kellene levágni.  
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Csikós Lászlóné képviselő: A Szőlők útján lévő ingatlannal kapcsolatos személyes 

problémájának megoldására kérte a segítséget. A szomszéd szalmabálákkal megrakott 

pótkocsija a házuktól egy méterre van, félig rádőlve a házra. A közelmúltban a szomszédban 

villámcsapás történt, félő, ha a szalmabálába belecsap a villám, leég a házuk. Kérte a 

szomszédot udvariasan, azonban nem történt semmi, eredménytelen marad a kérése.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Katasztrófavédelmi – tűzvédelmi hatósági – hatáskör, szólnak az 

illetékesnek. Amennyiben nem szüntetik meg a problémát, bejelenti a katasztrófavédelemnek.  

 

Bencze István polgármester: Kék-Duna üzemeletetőjétől kapott egy levelet a polgármester, 

jegyző és a képviselő-testület. Véleménye szerint ez nem képviselő-testületi hatáskör, ez két 

vállalkozó problémája, szívesen venné, ha Szűcs Julianna is leírná erről a véleményét. 

Kiküldik neki is a most kiosztott beadványát. Kettejük vitája, nem képviselő-testületi 

hatáskör.  

 

 

Az ülésen több napirendi pont és hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 

megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bencze István                   dr. Bencze Zoltán 

                    polgármester                        jegyző 

     


