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Készült Dömsöd Nagyközségben, az Oktatási és Mővelıdési Központban 2011. január 31-én 
megtartott falugyőlésen.  
 
Bencze István polgármester köszöntötte a falugyőlésen résztvevı mintegy 60 fınyi 
lakosságot. Köszöntötte a Ráckevei Rendırkapitányság részérıl jelenlévı Király András 
alezredest, a Keve-Víz Kft. ügyvezetı igazgatóját, Sági János urat. Meghívást kapott a Bio-
Pannónia Kft. üzemigazgatója, Juhász László úr, aki hasonló elfoglaltsága miatt késıbb 
érkezik.  
Rövid tájékoztatást ad az elmúlt évben történt eseményekrıl, majd ezt követıen a 2011. évi 
tervekrıl.  
Az elmúlt évi adatokból kiemelte, az önkormányzat 2010-ben 1.328.293.000.-Ft. bevétellel,  
1.318.023.000.-Ft. kiadással, valamint  39.423.000.- Ft. forráshiánnyal gazdálkodott.  
A beruházások között megemlítette a Széchenyi úti játszótér építését, a Petıfi Szülıi ház 
felújítását pályázati pénzbıl, a belsı felújítás saját erıbıl történik tavasszal. Elkészült a 
Kossuth L. u. páros oldalán a járdaépítés saját erıbıl, valamint a dabi buszöböl kialakítása. 
Néhány utcát szilárd burkolattal láttak el, így az Attila utcát, Hold utcát, a Dabi szigeti utat, 
Ráckevei utat portalanították.  
2011. évrıl elöljáróban elmondja, hogy a 2011. évi költségvetés normatív támogatásából 20 
millió Ft-ot elvont a kormányt, mely tovább növeli a gondokat. A február 15-ig jóváhagyandó 
2011. évi költségvetésben jelenleg 70 millió ft. a forráshiány, amennyiben nem találnak 
fedezetet, vagy a bevételt nem tudják növelni, akkor az intézmények közüzemi számláit nem 
tudják kifizetni. Az önkormányzatoknál gyakori likviditási gondokat hitellel próbálják 
enyhíteni. Ez a gazdasági  háttér meghatározza, hogy 2011. évi beruházásokra, fejlesztésekre 
egyetlen fillér sem lesz, nem terveznek olyan beruházást, amelyhez önerı szükséges.  
Tervezik az ivóvíz projekt megkezdését 2011-ben, amennyiben a pályázat második fordulója 
is sikeres lesz. (ismertette a teljes projektet) 
A továbbiakban ismertette a 2011-es év egyik nagy projektjét, mely Uniós támogatással 
valósul meg. RSD. parti sávból szennyvíz kivezetése, mely 11 Duna-parti települést érint.  
A tervek között szerepel az iskola felújítás és az óvoda bıvítése, mely már az elmúlt évben is 
szerepelt a tervek között. Az iskola felújítása sokáig nem halasztható, a dabi óvoda egy 
teremmel, illetve egy tornateremmel történı bıvítése is indokolt lenne. Pályázati segítség 
nélkül ezek megvalósítására sincs reális esély. Óhajszinten igényként jelentkezik a 
polgármesteri hivatal épületének felújítása, környezetének rendbetétele a templom 
felújításával párhuzamosan.  
Gondolkodni kell a Hajós kastély hasznosításán, ha nem találnak  befektetıt, teljesen tönkre 
megy. Pályázati pénzbıl lehetne hasznosítani, de a fenntartására, a mőködtetésére továbbra is 
lenne anyagi forrás, a jelenlegi intézmények fenntartása is gondot okoz.  
Gondot okoz a nagy mennyiségő csapadék, mely már a szinte kezelhetetlenné vált. December 
óta II. fokú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni. Belvízzel elárasztottak a Vasút út 
bal oldalán lévı utcák laposabb részei. Egy komplett csapadékvíz elvezetési tervet kellene 
készíteni, mely 20 millió ft-ba kerül.  
A továbbiakban beszélt az adózással kapcsolatos problémákról, az adóbehajtás menetérıl, a 
be nem folyt adókból eredı gazdálkodási nehézségekrıl. Országos tendencia, hogy  az 
adófizetési morál évrıl évre rosszabb, mindig kevesebb adó folyik be annak ellenére, hogy 
mindent jogszabály adta lehetıséget kihasználva igyekeznek az adót behajtani.  



Csatorna beruházással kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a 10 éve indult csatorna 
beruházással összefüggésben keletkezett hitelek 2010. december 31-ig teljes mértékben 
kifizetésre kerültek, melyhez december 20 millió Ft. hitelt vett fel az önkormányzat.  
Ezek után rövid tájékoztatást adott a Dömsöd-Apaj körjegyzıség, valamint az Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás mőködésérıl, a két település közötti kapcsolat – utóbbi idıben 
bekövetkezett – változásáról.  
A közmunka program elmúlt évi pozitív hatásáról elmondta, hogy nagy segítség volt az 
önkormányzat számára, amellett, hogy alkalmanként 150-200 embernek adott 
munkalehetıséget, a közterület tisztántartása mellett az intézményekben is számos 
közmunkást tudtak foglalkoztatni, ahol eredményes munkát végeztek.   
A közmunka program idei átdolgozása folytán a jövıben pályázni kell a foglalkoztatásra a 
munkaügyi hivatalnál, aki szervezi a közmunkát. Ez az intézkedés lényegesen csökkentette a 
foglalkoztatható személyek számát. Dömsödnek 8 órás munkaidıben 10 fı foglalkoztatására,  
140 fınek pedig 4 órás foglalkoztatására lesz lehetıség 2011-ben. A közmunkaprogram 
kiterjed a vállalkozókra is, az állam a  közmunkások bérének 75 %-át finanszírozza 6 
hónapra, érdemes tehát a vállalkozóknak elgondolkodni ezen a lehetıségen.  
Közbiztonsággal kapcsolatban úgy érzi, hogy a belterületen némileg javult a közbiztonság, az 
üdülıterületen kezelhetetlenné vált.  
A továbbiakban tájékoztatta a jelenlévıket a „Dömsödért” Alapítvány újra szervezésérıl, s 
felhívta a figyelmet az alapítványon keresztül történı különbözı célok, valamint civil 
szervezetek támogatásának lehetıségére.  
Intézmények mőködésével kapcsolatban elmondta, hogy mindhárom oktatási intézmény jó 
kezekben van, a lehetıségeken túl is az önkormányzat minden anyagi támogatást igyekszik 
megadni.  
A sportcsarnok maximális kihasználtsággal mőködik, elıtérbe helyezve a dömsödi gyerekek 
sportolásának lehetıségét.  
Tájékoztatta a jelenlévıket az Ipartestülettel kötött együttmőködési megállapodásról, bízva 
abban, hogy nagyon soknak fognak ebbıl a együttmőködésbıl profitálni.  
Az egészségügyrıl, ezen belül az ügyeleti ellátásról elmondta, hogy továbbra is Ráckevei 
székhelyő ügyelet biztosítja a dömsödi lakosok  rendelési idın túli ellátását, miután 
Kiskunlacháza nem fogadta be Dömsödöt, s Dömsödnek az egyszeri kialakítási költségeken 
túl nincs évi 30 millió Ft-ja az ügyelet fenntartására.  
 
A polgármester tájékoztatóját követıen lakossági hozzászólások hangzottak el.  
 
Sáfrán József: Szó volt az adózási morálról, hány % aki nem fizet, ki az, aki kibújik ezen 
kötelezettsége alól? Az állampolgárnak igenis oda kell tenni ahhoz, hogy a község fenn tudja 
tartani magát.  
 
Bencze István: Megnevezni nem lehet, kik azok, akik próbálják kikerülni az adózást. 2009-
ben több, mint 60 millió Ft. 2010-ben pedig 40 millió Ft. nem került befizetésre.  
 
Varga László: A térségben több helyen is látható és tapasztalható a térfigyelı kamarák 
pozitív hatása, eredményt hoznak a közbiztonság terén. Dömsödön lenne-e lehetıség, ha csak 
néhány helyen is elhelyezni térfigyelı kamerát, a bőncselekmények visszaszorítása 
érdekében.  
 
Bencze István: 2011. évi költségvetésbe  terveztek 2,5 millió Ft-ot erre a célra, de sajnos még 
a képviselı-testület elé terjesztés elıtt ki kellett húzni, vagy térfigyelı kamerát helyeznek el, 
vagy kifizetik a januári gázszámlát. Reménykedik abban, hogy lesz olyan vállalkozó, aki a 



Dömsödért Alapítványon keresztül e cél érdekében támogatást nyújt. A kamerával felszerelt 
településeken érezhetı a bőnözés visszaszorulása.  
 
Kománovics János: Az árkok tisztántartásával kapcsolatban elmondja, hogy a Hold utcában 
évekkel ezelıtt társadalmi munkában kiásták a csatornát, bura gödör elıtt megáll a víz.  
Útjavítást végeztek, murvával megszórták a utat, s ennek során beletolták a murva egy részét 
az árokba. Tudomása szerint van az önkormányzat gépe, amely az árokból ezt kiszedi. A 
csatornára átereszt lehetne tenni, az utcában van 4 csatorna, amelynek nincs teteje. Az 51-es 
útról és az Ady Endre utcáról is a utcájukba folyik a víz. A töltésre felvezetı átereszeket a 
gázvezeték fektetéskor összetörték, a csapadékvíz akadálytalanul folyik utcájukba.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A helyszínen személyesen fogják egyeztetik a problémát. 
Gépe nincs az önkormányzatnak, a gép magántulajdonban és a Vízmő használatában van.  
A fagyok elmúltával a közmunkásokkal ezt a problémát igyekeznek megszüntetni, az árkot 
kitisztítani. A település csapadékvíz elvezetési terve 20 millió ft-ra tehetı, a felderítéshez 
komoly mőszaki háttér szükséges. A Bercsényi utcai probléma elhárítása után következı 
lépés a Hold utca lesz.  
 
Bencze István: A Bercsényi utcában és a Vasút úton úgy tudtak árkot ásni, hogy egy adóját 
fizetni nem tudó vállalkozó árokásó gépét az adótartozás fejében az önkormányzat 
rendelkezésére bocsátotta, mellyel kiásták az árkokat. Ezzel a lehetıséggel a késıbbiekben is 
élnek.  
 
Zilling Krisztián: Elhangzott, hogy várhatóan az egyik legnagyobb beruházás az ivóvíz 
hálózat felújítása lesz. A lakosságot ez a beruházás mennyiben érinti, esetleg díjemelés 
várható-e ennek kapcsán?  
 
Bencze István: Reményei szerint nem érinti a díjakat, esetleg abban az esetben, ha teljesen új 
utcákba is kialakítanak vezetékrendszert, úgy ott a közmőfejlesztési hozzájárulást meg kell 
fizetni.  
 
Boros József: Felmerült, hogy miért nincs – esetleg csak minimális számban – az idısek 
számára vészjelzı berendezés. Indokként elhangzott, hogy nincs rá pénz. Ennek kapcsán 
kérdezték, van-e arra lehetıség, hogy az érintettek közül anyagilag hozzájárulnának a 
készülék beszerzéséhez? Válaszként elhangzott, hogy ezzel így nem foglalkoztak. Az 
illetékesek figyelmébe ajánlaná, ha valaki anyagilag megengedheti, segítsenek a készülék 
beszerzésében.  
Jónak tartja azt a gyakorlatot, hogy aki nem tudja adóját befizetni, természetben – pl. gépek 
biztosításával – dolgozza le a fizetendı adót. Járható útnak tartaná, ha az utcák 
versenyeznének, hol tudnak lakossági összefogásból több hozzájárulást nyújtani az 
útfelújításhoz. 
 
Bencze István: A jelzırendszeres házi segítségnyújtást évekkel ezelıtt ráckevei központtal 
mőködtették. A Ráckevei központ magánvállalkozás volt és a normatívák nem megfelelı 
alakulása miatt ezt késıbb megszüntették, Dömsöd egyedül nem jogosult rá. Próbálkoznak 
Kiskunlacházához csatlakozni, de nem jártak eredménnyel. Karácsony elıtt megkereste egy 
vállalkozó, aki tervezi egy szociális ellátó rendszer kidolgozását vállalkozásban, melynek 
része lenne a jelzırendszeres házi segítségnyújtás. Utcák felújításával kapcsolatban a 
rangsorolásánál figyelembe vették az átmenı forgalmat, valamint a pályázati kiírásoknak 
mely utcák felelnének meg.  



Az a javaslat, hogy adófizetés fejében több utcában is próbáljanak gépi erıt igénybe venni az 
utak javításához, a napokban kerül kidolgozásra. Az egyeztetésen túl vannak, pozitív 
hozzáállásról tud beszámolni. Halásztelki példa, hogy az utak aszfaltozása esetén a bekerülési 
költség 40 %-át az ott lakók fizetik meg, bár ott a lakosság 90-98 %-a dolgozik, Dömsödrıl 
ugyanez nem mondható el, itt nagymértékő a munkanélküliség.  
 
Perger József: A kapitányság munkatársától szeretne hallani néhány összehasonlító adatot az 
elmúlt évhez képest a bőnügyi statisztikáról.  
Polgármester út említette a gázszámla kifizetésének nehézségét. Minden évben felveti a gáz 
minıségét, a gáznak nincs főtıértéke, a láng színébıl és hangjából és az elfogyasztott gáz 
mennyiségébıl erre lehet következtetni. A gáz főtıértékét nem lehet korrekt módon mérni.  
Évek óta kéri, próbáljon meg az önkormányzat a közútkezelınél eljárni, hogy az 51-es úton a 
temetıi nagy kanyartól a Somogyi Béla utca sarokig szalagkorlátot helyezzenek el. Nem érzik 
magukat biztonságban, sem a kanyarban, sem a járdán.  
Az ivóvíz hálózat rekonstrukció a fınyomó vezetékeket is érinti, lesznek útfelbontások is, 
visszaaszfaltozások, mire számítsanak, kb. mikor?  
 
Király András: Statisztikát nem tud mondani, az éves értékelés jelenleg készül. A 
kapitánysághoz 14 település tartozik, 1400-1600 bőncselekmény történik évente. Ebbıl 
Dömsödre jut az 1/5 része, elmúlt évben 260 bőncselekmény történt, amely a 
lakosságszámhoz képest nem mondható soknak. A 260 bőncselekménybıl 213 vagyon elleni 
bőncselekmény. (lopás, betöréses lopás) Nagy a vikkendterület, amely télen szinte kihalt, s ez 
megkönnyíti a vagyonszerzést. Törekednek a folyamatos jelenlétre, polgárırökkel, 
mezıırökkel, különbözı szolgálatokat láttak el, 4000 túlórát láttak el a katasztrófális helyzet 
megelızése érdekében. Tervezik Dömsöd megerısítését. A térfigyelık felállítása eredményes 
az elsı idıszakban csökken a bőncselekmények száma, de késıbb hozzá szoknak az 
elkövetık. A kiépítése magában nem drága, a fenntartása viszont eléggé költséges a térfigyelı 
rendszernek. Inkább azt szorgalmaznák, hogy a szabadidıs rendırök vállaljanak térítés 
ellenében járırszolgálatot. A belterületen csökkent a bőncselekmény száma, a személy elleni 
erıszakos bőncselekmény is csökkent, a külterületen viszont nıtt a lopások száma.  
 
Bencze István: A földgáz minıségével kapcsolatban a TIGÁZ felé jelezni fogják ezt a 
lakossági panaszt. Ivóvíz beruházással kapcsolatban elmondja, hogy a fınyomócsöveket is 
cserélik, az újonnan elkészült utcák alatt már a szilárd burkolat kialakítása elıtt kicserélték 
ezeket a vezetékeket. A 30-40 éves vezetéket – mely hol itt, hol ott törik el – pályázati pénz 
nélkül is hamarosan fel kellene újítani.  
Szalagkorlát kihelyezésével kapcsolatban elmondja, hogy a Közútkezelı hatáskörébe tartozik, 
az önkormányzatnak semmi féle ráhatása nincs. 
 
Perger József: Ha nem helyeznek ki szalagkorlátot, akkor egy forgalomlassító – fekvı rendır 
– kialakítását szorgalmazzák, nagy sebességgel hajtanak a gépjármővek, nincs biztonságban a 
járdán haladó.  
 
Bencze István: A forgalomlassítót is a Közútkezelınek kellene megépíteni, minden bizonnyal 
azt sem fogják.  
 
Marton György: Kérdezi, hogy mi lesz a József Attila utcával, amíg nem volt csatorna, addig 
nem volt semmi gond, a csatornázás óta jön fel a víz, felázott a háza, a nappaliban a járólap 
nagy területen felvált. Háza mellett jön be a víz, vizsgálják ki a felázás okát. Pereskedni nem 
szeretne, kéri a segítséget a megoldáshoz, hova forduljon.  



2005-ben képeket a polgármester részére eljuttatta, Ispán László is kint járt, azóta csak 
romlott a helyzet.  
 
Bencze István: A bevezetıben említette, hogy a településre el kellene készíttetni a 
csapadékvíz elvezetési tervet, a kivitelezés egy milliárd Ft-ba kerülne. Erre a közeljövıben 
nem lesz anyagi fedezet. A József Attila utcában az igazán nagy gondot a utca belsı része, 
Tóth doktor utáni szakasz okozza, ahol 40-50 cm-es sár van. A József Attila utca problémáját 
a Somogyi Béla utcához hasonlóan lehetne megoldani, melyet pályázati pénzbıl 54 millió ft-
os költséggel oldották meg. Jelenleg nincs ilyen pályázat. Amint ilyen pályázati lehetıség 
lesz, a József Attila utca lesz az elsı. A tavasz folyamán tervezik, hogy a Tóth doktorral 
szembeni területbıl egy részt megvásárolnak, ahol egy aknát helyeznének el, oda elvezetnék a 
csapadékvíz nagy részét.  
 
Varga Ferenc: Javasolja a kenyérbolt elıtti útszakaszon egy gyalogátkelı felfestését, mert 
reggel az iskolások átkelése az 51-es fıúton nagyon veszélyes. A közlekedési lámpa nem 
belátható, a lámpa után felgyorsítanak a jármővek, a gyerekek átkelése veszélyes.  
 
Bencze István: Ismét a közútkezelıre kell hivatkoznia. Dabon az önkormányzat saját 
költségén kialakította buszöblöt, zebrát szerettek volna felfestetni, a közútkezelı nem járult 
hozzá, ha fizet az önkormányzat akkor sem. A megvilágítást, a táblák kihelyezését vállalta az 
önkormányzat, így sem engedélyezték. A Dózsa Gy. úti óvodánál az önkormányzat által 
létesített zebrát megszüntettette a közútkezelı.  
 
Perger József: A Zrínyi utcában reggelente az OMK. iskolába haladó gyerekek az úttesten 
közlekednek annak ellenére, hogy járda is van. Jó lenne, ha a reggeli idıszakban rendır, vagy 
polgárır megfordulna az iskola környékén, talán a rendıri jelenlét fegyelmezné a gyerekeket, 
talán hozzá szoknának a járdán való közlekedéshez.  
 
Tóth Sándor: Megerısíti az elhangzottakat, a Rákóczi út Kossuth Lajos utca keresztezıdése 
óriási baleset forrás. Ha a kapitányság részérıl  az alezredes úr közlekedésbiztonsági 
szempontból alátámasztanák, hogy jogos és élı probléma. A keresztezıdés végleges 
kialakítására is hangzott el ígéret, ha nem is körforgalom kialakítására, de a szabálytalanul 
felfestett, megtévesztı fehér vonal eltüntetésére tettek ígéretet. Ezt a fehér vonalat egy doboz 
festékkel meg lehetne szüntetni. A kenyérbolt elıtt áll a víz, esıs idıben szinte lehetetlen 
megközelíteni az üzletet. Ha a fagyok elmúltak meg kellene emelni azt a szakaszt, hogy a 
csapadékvíz elfolyjon. A kenyérbolt elıtti zebra felfestését helyesnek tartaná, óriási a 
gyerekforgalom, az 51-es fıút ketté osztja a települést, akár orvoshoz, iskolába, óvodába át 
kell kelni a fıúton.  
 
Bencze István: Tervben volt a Közútkezelı részérıl ennek a térnek a forgalmi rendezése, 
történtek is forgalomszámlálások Apaj irányából, azonban a számlálás azt bizonyította, hogy 
nincs rá szükség. A felvetett problémákat egy lépésben lehetne rendezni. Vélemény szerint 
zebrát kanyarban nem lehet kialakítani, az még balesetveszélyesebb lenne, talán a volt 
ruhásbolt elıtti útszakaszra lehetne. Rendezni kellene az egész teret, folyamatosan figyelik a 
pályázatokat, alkalmas pályázati lehetıség esetén mindenképpen pályázni fognak.  
 
Király András  r.ezredes: A rendırség tudja kezdeményezni bármilyen tábla kihelyezését, 
amennyiben indokolt. Dömsödön ezen az útszakaszon nem volt baleset, tehát tapasztalattal  
nem tudják alátámasztani, a polgármesteri hivatal viszont kezdeményezheti bármilyen 



figyelemfelhívó tábla – pl. vigyázz, gyerekek – kihelyezését. Egyébként zebra felfestésére az 
az útszakasz nem alkalmas.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: 5 méterre az úttól bármilyen útburkolati jelet, jelzést 
megváltoztatni csak a közútkezelı hozzájárulásával lehet.  
 
Bencze István: Szalagkorlát kihelyezésének igényével ismét felkeresik a közútkezelıt, 
hivatkozva a közelmúltban történt balesetre, amikor is egy személyautó egy útszéli házba 
csapódott.  
 
Szabó Andrea: Kunszentmiklóson a gimnázium környékén minden reggel rendırök állnak a 
zebra két oldalán. Megoldásnak tartaná Dömsödön is, iskolába érkezés elıtt egy órával, ha 
erre lenne kapacitása a helyi rendıröknek.  
 
Bencze István: Jó megoldás lenne, de ismerve a Ráckevei Rendırkapitányság személyi 
állományának helyzetét, szinte kivitelezhetetlen.  
 
Király András:  A program itt is létezik, iskolakezdéskor minden évben ott vannak a zebra 
mellett. Rá kellene a gyerekeket nevelni arra, hogy a zebrán keljenek át az úttesten, kanyarban 
ne menjen át, mert az nagyon veszélyes, a rendır a szabálytalansághoz nem asszisztálhat, 
legyen az felnıtt, vagy gyerek. Tartanak elıadásokat az iskolában, szívesen eljönnek ide is, 
elmondják, hogyan kell az úttestet megközelíteni, ebben partnerek, de a szülı nevelje 
gyermekét arra, hogy a zebrán közlekedjen, ez egy nagyon veszélyes, forgalmas 
fıközlekedési út.  
 
Varga László: A kapitányság munkatársa ismertette a statisztikai adatokat, úgy gondolja, 
hogy a bőncselekménybıl egy is sok. Ígéret hangzott el a rendıri jelenlét fokozására, úgy 
gondolja, hogy a nap 24 órájában szükséges lenne a rendıri jelenlét, csak úgy lenne értelme, 
ha a bőneset észlelésétıl számított 5 percen belül a helyszínen lennének.  
 
Király András:  Nem tudják 24 órában lefedni a területet személyi feltételek hiányában, ha le 
is tudnák fedni, nagyon nagy lenne az anyagi vonzata. Ha Dömsödön biztosítanák a 24 órás 
szolgálatot, akkor más településrıl kellene elhozni erıket. A bőncselekmények száma 
egyébként Budapesttıl távolodva egyre csökken. Dömsödöt egyébként eddig is kiemelten 
kezelték és a jövıben is ez a cél. Egyetért azzal, hogy az egy bőncselekmény is sok annak, 
akihez betörnek, mindenképpen a bőncselekmények megelızése a cél.  
 
Bencze István: Dolgoznak azon, hogy 24 órás rendıri jelenlét legyen a településen, de azt a 
dömsödi polgárok anyagi segítsége nélkül nem tudják megoldani. Visszautal a Dömsödért 
Alapítványra, ilyen célra várnak rendszeres, illetve eseti adományokat.  
 
Zilling Krisztián: Térfigyelı rendszer mőködtetésével kapcsolatban elhangzott a magas 
költség. Hallott már arról, hogy több település mőködtet egy rendszert, osztódik a költség. 
Nem tudja, a környezı települések közül hol van ilyen rendszer, esetleg hozzájuk csatlakozni. 
Tudomása szerint Szigetszentmiklóson  5 település közösen üzemeltet egy rendszert, így a 
költségek lényegesen kedvezıbbek.  
 
Bencze István: Abban gondolkodnak az állandó monitorfigyeléssel szemben, hogy a kamerák 
rögzítik a kamera az eseményeket és csak szükség esetén néznék meg a rendırök. Jelenleg a 
költségvetésben nem szerepel, ha aktuális lesz, megvizsgálják a csatlakozás lehetıségét is.  



 
Zilling Krisztián:  Az üdülıterületen járva tapasztalja, hogy egyre több nyaralón eladó, egyre 
kevesebben járnak le a hétvégi házukba. Kérdezi, hogy okoz-e ez adókiesést az 
önkormányzatnak?  
 
Bencze István: A dömsödi nyaralókat 80 %-ban az erzsébeti és csepeli munkások tették ki, 
akik megöregedtek, a család nem veszi birtokba, nem használja a hétvégi házat. Az 
adófizetési morál esetükben nem rossz, szinte közelíti a 100 %-ot, annak ellenére, hogy az 
elmúlt évben emelték szinte a duplájára az általuk fizetendı építményadót.  
 
XY:  Nagyon sok a településen a kóbor kutya, a kitett szemetes zsákokat szétszaggatják, mit 
tesz az önkormányzat ez ellen?  
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı: Az önkormányzat szerzıdésben áll egy eb befogó céggel, aki 
havonta egy alkalommal jön Dömsödre és elviszi a kóbor ebeket. Tavasszal-ısszel terveznek 
egy olyan akciót, amikor egy héten keresztül minden nap – változó napszakban – itt lesz a 
sintér.  Erre kötnek egy külön megállapodást, kedvezı anyagi feltételekkel.  
 
Varsányi Antal:  Ezen kutyák nagy része nem kóbor kutya, vannak közöttük nagyon jól 
szituált családok kutyái is. A település nem olyan, amilyen a polgármesteri hivatal, hanem 
elsısorban olyan, mint a polgárai. Egy jó polgármesteri hivatal, közrend, közbiztonság 
hozzájárulhat, hogy jobb legyen, de elsısorban a polgároktól függ. Kutyakérdésben a 
polgárok nem járnak élen, s nem járnak élen a köztisztaságban sem. A közelmúltban a 
közmunkások összegyőjtötték a faluból kivezetı dőlıutak mentén a szemetet, sajnos rövid idı 
elteltével ismét teli lett a határ szeméttel, s ezt minden bizonnyal a dömsödi polgárok szórták 
szét.  
 
A falugyőlésen több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester megköszönte a 
megjelenést, a falugyőlést bezárta.  
 
 

 
Kmf. 

 
 
 

Bencze István        dr. Bencze Zoltán 
          polgármester        aljegyzı 

 


