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JEGYZŐKÖNYV
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2.
Ülés ideje: 2016. január 27.
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, Béczi János Sportcsarnok vezető, Christoph Gáborné Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálatvezető, Csikós Lászlóné OMK. igazgató, Köntös Ágnes DLAMI
igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mészáros Pálné iskolaigazgató, Orosz
Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Pest megyei Kormányhivatal
Ráckevei Járási Hivatal vezetője
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác,
Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Christoph Gáborné
GYEJO. vezetője, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Vass Ilona múzeum vezető.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, az intézményvezetőket, külön köszönti
Huszár Péter Bence urat, a Ráckevei Járási Hivatal vezetőjét.
Megállapítja, hogy valamennyi megválasztott képviselő (9 fő) jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tett az ülés napirendjére azzal a módosítással, hogy az egyebekben néhány
tájékoztatót tárgyaljon meg a képviselő-testület. Így Szűcs Julianna képviselő indítványát, az
Értéktár bizottság lemondását, mely tájékoztató jellegű, továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmét, a DUSE kérelmét, illetve a Gyertyaláng Kft. tájékoztatóját, melyet a szociális
rendelethez kapcsolnának.
A kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2016. (I.27.) 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./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az
önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet
módosítása
4./ Korona Sándor képviselői indítványa
5./ Szűcs Julianna képviselő indítványa
6./ Értéktár Bizottság lemondása
7./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
8./ DUSE kérelme
9./ Egyebek
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a./ Dömsödi Napok időpontjának módosítása
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
1/2016. (I.27.) 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./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az
önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet
módosítása
4./ Korona Sándor képviselői indítványa
5./ Szűcs Julianna képviselő indítványa
6./ Értéktár Bizottság lemondása
7./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
8./ DUSE kérelme
9./ Egyebek
a./ Dömsödi Napok időpontjának módosítása
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Lázár József képviselő: Kolléganőjétől szerzett információi szerint van, mikor a doktornő
nem tud jönni a rendelésre, csúszik a rendelés. Lehet ezen változtatni?
Bencze István polgármester: Vass doktornak hat hónapig ellátási kötelezettsége van, ezt
helyettesítéssel oldja meg. A doktornőnek nincs birtokában még minden – az ellátáshoz –
szükséges papírja, most jár különböző tanfolyamokra. Ezért csúszik. 4-5 hónapig még sajnos
előfordul ilyen eset.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
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Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
2/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Lázár József képviselő: Kérdezi, hogy Sági Jánossal, a DAKÖV. kft. ráckevei
üzemigazgatójával miről tárgyaltak, csatornáról, bűzről, vagy másról?
Bencze István polgármester: Ezekről mindegyikről. A falugyűlésen elhangzottak szerint a
Petőfi úti átemelőnél a bűz – sokszori kísérletezés ellenére – sem szűnt meg. Abban maradtak,
hogy az RSD parti sáv csatornázásának a kivitelezőjét írásban felszólítja, hogy oldják meg.
Amennyiben két héten belül nem oldódik meg, az önkormányzat költsége terhére a Fővárosi
Vízművek szakemberétől megfelelő ajánlatot kérnek a probléma megoldására, ennek
költségét kiszámlázzák a DAKÖV. Kft-nek.
Lázár József képviselő: A konyhánál folyik ki a Rózsa utcába a tisztítatlan víz, ennek mi a
oka? Jelezte Földvári Attilának, kérve, hogy intézkedjenek.
Bencze István polgármester: Megnézik, a konyhából kijövő szennyvíz oda nem mehet.
Muzs János képviselő: A falugyűlésen is elhangzott, hogy a Vertikál Zrt. igazgatójával
folytatnak tárgyalást, miben sikerült megállapodni a szeméttelep nyitva tartásával
kapcsolatban?
Bencze István polgármester: A Vertikál Zrt-nek nincs arra kerete, hogy egy embernek havi 4
alkalommal még pluszban fizessen a szombati napokra a munkabérét. Jelenlegi hulladék
gyűjtési bevételei ezt nem teszik lehetővé. A dömsödi térségben ráfizetéses a szolgáltatás
azért, mert az elmúlt években a 11 település oly mértékben nyomottan tartotta a díjakat, (ilyen
alacsony az országban egyetlen helyen van, mindenhol kétszer, háromszor magasabb) hogy
ilyen körülmények között nem tudják vállalni a telep szombati nyitva tartását azért, hogy 10
dömsödi bevigye a hulladékot.
Korona Sándor képviselő: A Vertikál Zrt. szombaton délelőtt Dömsödön tart
ügyfélszolgálatot. Nem lehetne megoldani, hogy a szombati ügyfélszolgálat a telepen legyen,
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így megoldódhatna a probléma. Azt az alkalmazottat ugyanúgy fizetni kell a szombati
ügyeletért, mintha a telepen fogadná a hulladékot.
Bencze István polgármester: Ez nem megoldható, mivel aki az ügyfélszolgálatot tartja –
szerződést köt, zsákot ad ki stb. – az nem mérhet.
Korona Sándor képviselő: Egyébként nem csak a 11 településről szállítanak hulladékot a
telepre, a 11 településen lehet, hogy nyomott a díj, de a külsős településekről eléggé magas,
így kiegyenlítődhet a veszteség. Arról volt szó, hogy megnézik, hogy mi, mennyi jön be és
honnan, van egy bizalmi elv és egy szerződés a 11 település és a Vertikál Zrt. között, jogos az
igény, nem csak Dömsödről, Ráckevéről és más településről is hoztak be hétvégén – főleg a
nyaralók – zöld hulladékot.
Bencze István polgármester: Lehet hozni, hétköznapokon nyitva tartási időben. Lehet hozni
bárhonnan, hiszen a 2014-ben megkötött szerződésben és a közbeszerzés során nem lett
korlátozva, nem is lehet korlátozni, az új szerződés alapján bárhonnan lehet hozni, ahonnan
ésszerű. Emellett rekultivációs kötelezettsége van, továbbá a 2020-ra előrevetített betelés
idejére elő kell készíteni egy új telep építését.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
3/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: A decemberben meghozott módosításokat felül kellett vizsgálni,
konkrét élethelyzetnek szólt, annak szerepét a módosítások be is töltötték, ezen okulva
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elgondolkodtak azon, hogy az idei évben felülvizsgálják az ellátásokat és kiegészítenék újabb
helyi ellátási formákkal, mint a tanórán kívüli foglalkozásokat támogatásával. Ez a rendelet
módosítás a 2016. évi költségvetést is érinti, már látható, hogy a szociális segélyekre jutó éves
keretösszeg mintegy 20 millió Ft., aszerint kell ezeket elrendezni. Ami gondként felmerül,
továbbra is a gyermekes családoknak a gyermekek nevelésének kiadásaihoz való
segítségnyújtás. A Gyertyaláng Kft. tájékoztatójában a helyben szokásos legolcsóbb temetés
díj szerepel, ez a rendelet–tervezet után érkezett, a benne szereplő összeget tartalmazza a
rendelet is, a köztemetés díja ehhez igazodik, a rendelet módosítással együtt az erre vonatkozó
bekezdés is módosulna, a tavalyi összeg kicserélődne.
Lázár József képviselő: Egyetért ezekkel a támogatási módokkal. Egyetlen aggálya, hogy
ezeket a családokat arra inspirálják, hogy ne menjenek el dolgozni, mert ha dolgoznak, akkor
kiesnek ezekből a támogatásokból. Nem lehetne megvalósítani, hogy a segélyeket ne 18 évtől
90 éves korig adják, hanem egy időkorlát közé tenni, mert így nincs érdekelve, hogy munkát
keressen. 30-40 nap ledolgozása elegendő ahhoz, hogy egész évben kapjon egy minimális
ellátást.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az időkorlátot, az életkoros dolgot a segélyezetteknél, hogy a s
segélyezett aktív korúban van-e ebből a szempontból vagy nem, nem lehet beletenni ebben a
formában. A mostani módosításban nincs benne, az alaprendelet tartalmaz egy olyan dolgot,
ha valaki nem rendelkezik havi rendszeres munkából származó jövedelemmel, hanem nincs
állása, köteles felmutatni igazolást arról, hogy az állami foglalkoztatási szervvel folyamatosan
együttműködik. Az együttműködés felborulhat, ha a felajánlott munkalehetőséget nem
fogadja el. Maguk a jövedelemhatárok magasabban lettek meghúzva azért, hogy azok is
beleessenek, akik dolgoznak, küzdenek a megélhetésért, őket is támogatni tudják.
Korona Sándor képviselő: Jó lenne ebben az évben körbe járni a tanodás rendszert, mert ha
volna egy ilyen keret, akkor nem biztos, hogy nem térítéses, hogy ki tudnák alakítani
Dömsödön. Fontos cél lenne, hogy az iskolán túl nem biztos, hogy csak szabadidős kellene,
hogy legyen, hanem tanítanák tovább, fejlesztenék, vagy felügyelnék a fiatalokat. A tanoda
erre a célra szóló létesítmény lenne. Tavaly volt egy pályázati lehetőség, de az egyesület
részéről nem mertek belevágni, mert a gyerekház uniós időszaka még zárás alatt van, de meg
kellene próbálni, mert komoly lehetőség lenne a falun belül azok a fiatalok a tanodában egy
mankót kapnának az önkormányzat részéről és kevésbé termelődne az a réteg, aki gondot
jelent.
Bencze István polgármester: Kéri a képviselőt, hogy próbáljon meg egy működő tanodát
felkutatni és egy tapasztalatcserére összejönnének.
Korona Sándor képviselő: Dabasról és Monorról tudna hozni példát.
Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy egyesületi formában lehetne ezt
működtetni, nem önkormányzat égisze alatt.
A Gyertyaláng Kft. ajánlatában láthatóak a 2016. évi árak, melyek néhány ezer Ft-tal
magasabb, mint a 2015. évi árak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a tájékoztatóban szereplő új árak
beépítésével.
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról, és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról 3/2015. (II.19.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2016. február 9. napján
A rendelet hatályos: 2016. február 9. napjától
4./ Korona Sándor képviselői indítványa
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Összefoglalta Korona Sándor képviselő javaslatát, miszerint
képviselő szinten egy olyan rendezvényeket szervezését javasolna, ahol a képviselők közötti
kapcsolat pozitív irányba elmozdulna, un. csapatépítő összejövetelt. Véleménye szerint nem
ez az az idő, amikor erre sort kellene keríteni, először is a képviselők közötti viszonyt kellene
rendezni, utána vissza lehet erre térni. Tapasztalata, 2008-ban a hivatal szinten volt egy
csapatépítő tréing, nem volt pozitív tapasztalata, ellenkezőleg, tovább mérgesedett az a
viszony, ami miatt megpróbálták a csapatépítést. Az alapvető viszonyokat kell rendezni.
Olyanra gondol, mint a hétfői falugyűlést után fél órával felkerült a fb-ra, hogy a polgármester
elfelejtette elmondani, hogy 2015-ben alakult egy kajak szakosztály. Nem ide tartozik. Ha úgy
gondolta, akkor ott kellett volna felhívnia a figyelmét, nem utólag a fb-on.
Korona Sándor képviselő: Véleménye szerint ez nem volt negatív a polgármesterre nézve.
Szomor Dezső alpolgármester: Az előző ciklusban egy általános jó hangulat volt az üléseken.
Úgy gondolja, ha nincs probléma, akkor nem kell mindenáron, hogy legyen. Nem működött
rosszul a dömsödi önkormányzat. Választások vannak, új képviselők jönnek, ez természetes,
de ahol probléma van, ott közös legyen a cél, ahol nincs, ott nem muszáj, hogy legyen, ha
valami jól működik az nem baj.
Szabó Andrea képviselő: Önmagában nem rossz az ötlet, néhány csapatépítő programon
részt vett könyvtári szinten, ismertette ennek tapasztalatát. Az ingyenestől nem zárkózna el,
de a legtöbb ilyen tréning eléggé húzós költséggel bír. Képviselő-testületi szinten a képviselői
magatartás őszinte, nyílt és egyenes, nem feltétlenül ez fogja helyrehozni a nézeteltéréseket.
Nem baj, ha vannak nézeteltérések, de tudják elfogadni egymás véleményét demokratikus
úton. Ha ez nincs meg, akkor a csapatépítő tréning ezt nem fogja rendbe hozni.
Ispán Ignác képviselő: Véleménye szerint, ha nincs egymással szemben tolerancia, a tréning
nem fog érni semmit. A jelenlegi problémákat az oldaná meg, ha nagyobb toleranciával
lennének egymás iránt.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 206. évben csapatépítő
tréninget szervez a képviselő-testület tagjai részére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2016. december 31.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodással elutasította a határozati
javaslatot.
5./ Szűcs Julianna képviselő indítványa
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy maximálisan egyetértve a leírtakkal, vita
nélkül lehetne szavazni.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
ismertette, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.
…/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát.
Csatlakozunk a többi önkormányzat elutasításához. A kötelező betelepítési kvóta
jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta
veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát. Védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
4/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát.
Csatlakozunk a többi önkormányzat elutasításához. A kötelező betelepítési kvóta
jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta
veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát. Védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!
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Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

6./ Értéktár Bizottság lemondása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az Értéktár bizottság tagjainak lemondását tájékoztató jelleggel
terjeszti a képviselő-testület elé. Megfelelő személyeket keresnek és a februári, legkésőbb a
márciusi ülésre előkészítik a bizottság új tagjaira vonatkozó javaslatokat. Megköszöni az
Értéktár Bizottság eddigi munkáját.
7./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva)
Bencze István polgármester összefoglalja a Roma Nemzetiségi önkormányzat kérelmét,
melyben a Petőfi tér 10. sz. alatti önkormányzati ingatlanból kérnek egy helyiséget, mivel a
Polgármesteri Hivatalban biztosított tárgyaló heti egy alkalommal történő igénybevétele ellen
különböző kifogásokat találtak. A közölt kifogások egyik sem akadályozza a kisebbségi
önkormányzat működését. Normális internet elérhetőséget, számítógépet kaptak, zárható
szekrényt. Nem javasolja, hogy ellenőrizetlenül adjanak egy olyan helyiséget, amelynek
rezsijét az önkormányzat állja. A kisebbségi önkormányzat rövid idő alatt elköltötte az
államtól kapott pénzt, ugyanez lesz 2016-ban is, nem javasolja másik helyiség biztosítását.
Korona Sándor képviselő: Számára is aggályos, egyrészt, ha létrejönne a tanoda, a két
tanterem kellene erre a célra, pontosan az a réteg, az a csoport 0-14 éves korig tudná élvezni
az épület hasznosságát, másrészt, a gyerekházban elég nagy érték van beépítve, abban az
épületben van a riasztó, hiába van minden féle biztonsági felszerelés, riasztó nélkül nem lehet,
nincs annyi pénzük, hogy bármit pótoljanak. Megérti a problémájukat, együttműködnek
velük, de ezt máshogy kellene megoldani.
Varsányi Antal alpolgármester: A múzeum 10 éve kér helyiséget raktározási célra, jelenleg a
múzeum a raktár is. Ebből a két tanteremből az egyik helyiség lenne alkalmas múzeumi
raktárnak. Semmi képen nem adná oda. A másik helyiségben olyan anyagokat tárolnak, amit
nyolc évig meg kell őrizni. Nem támogatja bármelyik helyiség átadását.
Szűcs Julianna képviselő: Feltenné a kérdést a kisebbségi önkormányzat elnökének, miről
számolna be, amikor nem látogatja a képviselő-testületi üléseket.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Külön programjuk van, önálló testületük. A problémát abban
látja, hogy az évi négy kötelező ülésüket is nagy nehezen tudják összehívni. Decemberben
feltették a kérdést, miután elköltötték az éves költségvetésüket, mit adnak mikulásra a
gyerekeknek, ekkor ezért mindenkit hibáztattak. Ha tudatában voltak mennyi a
költségvetésük, nem érti, miért kellett bált rendezni, ahol a költségvetésük 70 %-át
elhasználták. A bál olyan „jól” sikerült, hogy a másik rendező, Ráckevei Roma kisebbségi
önkormányzat napokon belül felmondta velük az együttműködést.
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A beadványukban foglaltakkal nem ért egyet, jelenleg a hivatal épületében a helyiség
biztosított részükre, bármit akarnak csinálni megtehetik, a számítógépet állítottak be részükre,
melyet átvételi elismervény ellenében az elnök otthonába vitte. Ehhez képest nem érti a
kérésüket.
Szabó Andrea képviselő: Ha heti egy alkalommal a fix hely biztosított számukra, akkor nincs
miről beszélni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester javasolja, hogy továbbra is az önkormányzat tárgyaló helyiségében biztosítsák a
Roma kisebbségi önkormányzat részére a lehetőséget, a gyermekházban lévő helyiség iránti
kérelmük elutasítása mellett.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Dömsödi
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a volt Petőfi téri iskolaépület jelenleg
üresen álló épületrészének használatba adására, tekintettel arra, hogy a
Nemzetiségi Önkormányzat irodahasználata már jelenleg is biztosított.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
5/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Dömsödi
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a volt Petőfi téri iskolaépület jelenleg
üresen álló épületrészének használatba adására, tekintettel arra, hogy a
Nemzetiségi Önkormányzat irodahasználata már jelenleg is biztosított.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
8./ DUSE kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Összefoglalva az írásbeli előterjesztést elmondja, hogy DUSE
súlyos anyagi helyzetben van. 2015-ben bérleti díjat nem tudott fizetni, nem volt olyan
bevétele. Az előre beharangozott TAO-nak egy töredékét tudták behozni, arra lehetett volna
építeni az egyesület működését. Ismeretei szerint az egyesület elnöke saját pénztárcájából
rendezte a tartozásokat, tudomása szerint az elnök le fog mondani. Most keresik az elnök
személyét. Annak érdekében, hogy kitisztázzák a problémákat, javasolja, hogy a 2015. évi
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bérleti díj megfizetésétől tekintsen el a testület. Ennyivel segítsék a dömsödi gyerekeket, kb.
200 gyerek sportolási lehetőségéről van szó.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Miért nem a 2016. évi bérleti díjtól tekint el a testület?
Bencze István polgármester: A 2016. évi bérleti díjjal kapcsolatban kérni fogják, hogy
ráfordíthassák a csónakházra. A 2015. évit is kérhették volna, csak nem voltak a feladat
magaslatán az egyesület vezetői.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Ki van állítva a számla, be is fizették a 860 ezer Ft-ot,
azzal mit csináljanak?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha van egy kibocsátott számla és nem történt meg a kiegyenlítés,
függőben lévő teljesítés esetén a testület meghatározott feltételek esetén lemondhat, De mivel
kiegyenlített a számla ez nem követelésről való lemondás, hanem azt mondja a képviselőtestület, utólagosan mentesíti a bérleti díj alól, módosítja a szerződést, és visszafizeti a tavalyi
bérleti díjat. Ebben az esetben támogatásnak minősül.
Bencze István polgármester: Ahhoz, hogy ki tudják tisztázni az adósságot, pénzre van
szükségük. 2016. évi bérleti díjról ha lemondanak, az decemberben jelentkezik. Ha most
lemondanak, abból nem lesz pénzük.
Szabó Andrea képviselő: Kérdezi, hogy ez ügyvitelileg lebonyolítható-e? A DUSE pénzügyi
vezetői az első évben nem akartak mentességet kérni a fizetés alól. Az első lezárt év van most,
amit látnak, hogy a TAO pénzek voltak, ami után az egyesület vezetői nem egészen a helyzet
magaslatán láttak el, illetve mentek utána, vagy nehezen is behajtható. A TAO nem mindig
fiktív pénzként kell kezelni. Az biztos, hogy a vezetői szemléleten változtatni kell a jövőben.
Ha figyelembe veszik, hogy jelentős tétel – sportcsarnok bérleti díja – sem lett kifizetve, úgy
tervezték, hogy az év végéig bejövő TAO pénz a sportcsarnok terembérleti díjára ment volna.
Az MKKSZ. ebben az évben deklarálta a támogatásban részesítendő egyesületek listáját,
bázisfelújítás tekintetében, s ezen a listán a dömsödi kajaktanya is rajta van. Ebben az évben
18,5 millió Ft-ot fog kapni az egyesület, ezt jóváhagyta írásban is az MKKSZ., ez a pénz
megvalósul a felújítással együtt, ez az összeg hosszú időre 10 évre lefedezi a bérleti díjat
abban a formában, hogy ez a Kajak tanya épületére lesz fordítva. Ezt garanciaként fogadhatja
el a képviselő-testület. Több helyen érdeklődtek, sok helyen lemond az önkormányzat a
bérleti díjról, ezzel segítve az egyesületet. Nehéz egy ilyen nagy létszámú egyesület
működtetése, rendszeres gond, hogy nem folynak be a tagdíjak sem, minden odafigyelés
mellett a tagdíjak 1/3 része sem folyt be. A családok helyzete olyan, hogy nem tudják fizetni,
s van ahol három gyerek is sportol egy családban. Ez jelentős hiány minden hónapban, ezen
felül a TAO-nak egy kisebb része valósul meg, a másik része pedig, hogy aláírt szerződés
esetén nem fizettek ki 3 millió Ft-ot, amely agyonvágta az egyesületet a múlt évben. A
három szakosztály utazik, úszásra jár, edző fizetés, munkabért, járulékot fizetni kell, némely
szakosztály költségesen működik, bár ide jelentős támogatást tudtak szerezni. A márciusi
vezetőségválasztást követően egy sokkal feszesebb működést terveznek. Ha a testület
megelőlegezi a bizalmat, akkor ezt átgondolva támogassa az egyesületet, ha lehetséges a
2015. évi bérleti díjat támogatásként megadni a DUSE-nak., hogy ezzel a sportcsarnok felé a
bérleti díjat be tudják fizetni, mert a csarnok működése is borotvaélen táncol.
Bencze István polgármester: A sportcsarnok – mint ismert – vállalkozásba működik, a
DUSE-tól 2015-ben egy fillér bérleti díjat nem kapott, amit a 2015-ös tervei közé beépített. A
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csarnok üzemeltetőjének jövedelme 45-50 ezer Ft-ra jön ki, ez tarthatatlan, hogy
sportszeretetből, elkötelezettségből ezt továbbra is vállalja. Ha nincs lehetséges megoldás,
akkor a testület elutasítja a DUSE kérelmét.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Ezt az összeget valamilyen más formában – támogatás
formájában – adják oda a DUSE-nak. Ne a számlát vonják vissza és a bérleti díjat, hanem a
bérleti díjnak megfelelő mértékű támogatásban részesítse az egyesületet, ha méltányolja a
kérést. Utólag már 2015-re nem tudnak visszamenni, 2016-ban – ha van miből – tudnak adni,
meg kell találni a nevét.
Bencze István polgármester: Jelenleg egyetlen egyesület sem részesül támogatásban, ebben
az esetben jogosan jön támogatásért a többi egyesület is.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ez egy támogatás nyújtás, lehetséges is, erre vonatkozóan egy
támogatási szerződést kell kötni a DUSE-val. Nem kötelező az általános egyenlősdisséget
alkalmazni az egyesületek között, ha az egyesületek ragaszkodnak az egyenlősdiséghez, akkor
legyen egy egyesület, különböző szakosztályokkal, és akkor a bajban lévő szakosztályt a
testület támogatja, ha úgy dönt.
Szabó Andrea képviselő: Más egyesületek általában felnőtt egyesületek, részben saját
finanszírozású egyéb forrásokból működnek. Itt egy 170-200 fős gyermekekből álló
egyesületről van szó, ahol komoly eredményeket érnek el. Költségigényesek ezek a
szakosztályok, a tagdíjak még a működési bevételeket sem fedezik. Komoly támogatásokkal
kellene indulni, de sajnos csak mínuszok vannak.
Szűcs Julianna képviselő: Egy cég, akinek 2.120 e Ft. a társági adója, melynek 80 %-át
átadhatta volna a DUSE működésére, TAO formájában. Ez a cégvezető befizetett 330 ezer Ftot átutalt a számlájukra, hétszer telefonált a DUSE elnökére, hogy a megállapodás megkötése
érdekében keresse fel a céget, szeretné átutalni a következő összeget, amely 1.700 e Ft- Ftlett volna. A vállalkozó 19-én este 8 órakor még adott egy utolsó jelzést, hogy 20-án utalni
kell az összeget a NAV felé, hajlandó este 10 óráig várni. Ez nem történt meg, 1.700 e Ft-ot
átutalt a NAV-hoz. Nyomon lehet követni, hogy ez a vállalkozó már átutalt áprilisban egy
összeget, majd adminisztráció hiányában kimaradt a következő negyedév, decemberig nem
sikerült a átutalásnak eleget tenni és nem a segítő kéz hibájából, hanem a DUSE
hanyagságából. Sorba áll még két olyan cég, 780 ezer Ft-ot érne el a támogatás, most
jelentkezett egy cég, aki az átutalásokat szintén megtette a DUSE felé, ez idáig 2016-ra nem
kötetett meg az együttműködési megállapodás. Ezt meg kell vizsgálni, milliók mentek el egy
hanyag vezetés miatt, nem nézve a gyerekeket. A gyerekeket nézve – ha tud az önkormányzat
segíteni – kötelessége segíteni, de nem egy év után kell rájönni, amikor többszöri jelzés is
érkezett. Jelzést tett a Sportbizottság felé is, hogy 3 cég nem tudja átutalni az összeget, mert
nem jött létre az együttműködés. Ezek az összeget az egyesület működését szolgálnák, a
gyerekekhez kötött. Az egyik érintett ennek ellenére a rendelkezésére álla a DUSE-nak, 2015ben átutaló volt és 2016-ban is szeretne átutaló lenni. Tegye meg a DUSE a lépéseket.
Véleménye szerint nem a vállalkozónak kell lépéseket tenni az egyesület felé, hanem olyan
vezetés legyen, akik mindent megtesznek a támogatások megszerzése érdekében.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha az önkormányzat által esetlegesen megszavazandó támogatás a
sportcsarnok felé fennálló tartozás kiegyenlítésére szolgálna, akkor a támogatási szerződésben
meg lehet jelölni a feltételek között a célt, s akkor azt csak arra lehet fordítani. Ebben az
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esetben a DUSE a támogatott, de egy pénzügyi mozgással rögtön a Sportcsarnok számlájára
kerül. Ez a bizalmi kérdés ezzel kiküszöbölődik.
Szabó Andrea képviselő: Kérdezi Szűcs Juliannát, mikor jelezte a Sportbizottság felé, hogy a
DUSE nem hajlandó együttműködni a saját TAO-ja érdekében.
Szűcs Julianna képviselő: Pontos időpontot nem tud, de a Sportbizottság tagja – Muzs János
– felé többször említette, hogy nem tudják utalni, sőt a köztéri rendezvényen is Pencz
Bernadett elmondta, hogy nem tudnak utalni, mert nem volt szerződéskötés. Jelzést adott
polgármester úr felé is, sajnálatát fejezte ki, hogy a gyerekekhez nem kerülhet oda a pénz,
tudomása szerint ezt Pencz Bernadett is jelezte polgármester úr felé.
Bencze István polgármester: Igen beszéltek is róla, ennek eredménye, hogy új vezetése lesz a
DUSE-nak.
Szabó Andrea képviselő: Kéri, ha a jövőben ilyen lesz, akkor írásban a sportbizottsághoz –
Mikusné Béky Editen keresztül – örömmel fogadnák, s léptek volna ez ügyben.
Javasolja, hogy ne hozzon most döntés a képviselő-testület a kérelemmel kapcsolatban,
hanem a következő ülésre hívják meg a DUSE elnökét és kérdezzék meg, mi az oka, hogy ez
a támogatási rendszer adott volt, miért nem elfogadásra, miért nem került sor
szerződéskötésre.
Bencze István polgármester: Egyetért a javaslattal, és akkor a költségvetés kapcsán beszélnek
a támogatásokról.
Korona Sándor képviselő: Több éve működtetnek egy civil szervezetet, vezetőjeként azon
dolgoznak, hogy minden támogatást igénybe tudjanak venni. Ha ilyen lehetőség volt, ez
felelőtlenség a vezető részéről, egy egyesület vezetőjének az a kötelessége, hogy
megpróbáljon forrást teremteni a feladathoz. A településen belül nagyon sok olyan közösség
van, akinek ugyanúgy kellene forrást biztosítani, nagyon kellene pénz, hogy tudjanak
működni. Nem biztos, hogy jó üzenetet fogalmaznának meg, ha elengednének bármit.
Célravezetőbb lenne, ha találnának egy átmeneti megoldást, illetve a múlt évet a DUSE
rendezze le, mert itt volt a lehetőség, 2.500 e Ft, amiből tudták volna rendezni a sportcsarnok
bérleti díját. Kellemetlen, hogy nincs itt a DUSE elnöke, mert tavaly mikor indult az
egyesület, határozottan állítottak dolgokat, hogy a TAO be fog folyni, megfelelően ki van
találva, működőképes. 800 ezer Ft. nagy pénz ahhoz, hogy az önkormányzat lemondjon.
Muzs János képviselő: A gyerekeket nézve javasolja, hogy valamilyen módon keressék meg
a lehetőségét, hogy ők ne szenvedjenek a sport terén csorbát. A DUSE-val kapcsolatban év
elején komoly tervek, ígéretek hangzottak el, és nyáron az OKSB-n a beszámolón a vezető
helyett helyettes jött, a beszámolási kötelezettségének egy A4-es lapon írt beszámolóval tett
eleget, akkor kérdezte, hogy a beígértekből nem történt meg semmi, - kerítés javítás, füvesítés
stb. – nem kaptak konkrét választ ezekre sem. Ez senkinél sem volt tisztázott kép, ez egy
csúsztatás volt, hiányolta, hogy nem kaptak konkrét válaszokat, terveket. Hogy milyen módon
kerültek ilyen helyzetbe, nem tudni, de ha az önkormányzat támogatja, akkor tudni kellene,
mit támogatnak, hova támogatnak, nincs rálátásuk. Ha a támogatási szerződésben
meghatározzák a célt, akkor az a pénz oda megy, ahova kell. Ha most nem lép a testület, mi a
garancia, hogy az idén máshogy lesz. Igaz, most tisztújítás lesz, de a DUSE vezetéstől sem
kaptak egy konkrét tájékoztatást hogy áll maga a DUSE szakosztályokra lebontva, vagy egy
szakosztályi tájékoztatót, hogy pl. a kézilabda így áll, a focicsapat így áll, a kajak szakosztály
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így stb. Mivel nem kaptak tájékoztatást, hogy mennyiből tudnak gazdálkodni, nincs
viszonyítási alap.
Szabó Andrea képviselő: Alig tudták elérni, hogy a vezetőségi ülésen lássák a számokat.
Szűcs Julianna: Személyes tapasztalatát ismerteti. Mikor Bélavári Tibornak vissza kellett
adni a motorcsónakot, akkor motorcsónakra volt szüksége a szakosztálynak. Személy szerint
250 ezer Ft. támogatást adott motorcsónak vásárláshoz, tudomása szerint meg is vásárolták a
motorcsónakot. De hogy egy vállalkozó cég ne kérhesse azt, hogy erről kér egy olyan
bizonylatot, amit a könyvelésében cégén keresztül bele tud tenni, hogy ennyivel támogatta a
szakosztályt, ezt a kérést nem megfelelően kezelték. Azt, hogy ezt könyvelésileg ne tudnák
lebizonylatozni, és a végén a vállalkozó egyéni számlájáról menjen, támogatóként ennél
többet elvárna az egyesülettől.
Kéri Szabó Andrea képviselőt, nézzenek ennek utána és segítsék elő, hogy olyanok kerüljenek
a vezetőségbe. Szívügyük a száznál több gyerek sorsa. Valami elindult Dömsödön, a KajakKenu Szövetségtől nem megyeileg, országosan nevez gyerekeket versenyre. Nevezőképes
gyerekek vannak a szakosztályban, ezeket a gyerekeket sem egyénileg sem képviselői szinten
nem lehet hagyni, mindenben támogatni fogják. Volt képviselő, aki 360 ezer Ft-ot gyűjtött
össze, hogy ilyen hajópark legyen. A FIDESZ. részéről is elmondhatja, hogy más irányból is
próbálják támogatni, egyedi hajópark van, egyedi terület van, egyedi panoráma van,
mindenkinek kötelessége ezt figyelemmel kísérni. Jó lett volna egy éves beszámoló az elmúlt
egy évről. A támogatásoknak legyen bevételi bizonylata, ez a minimum.
Szabó Andrea képviselő: Egyetért az elhangzottakkal, Mikor szedték össze a támogatásokat
a hajókra, jelezte a vezetőség felé, hogy ennek kell egy ellenbizonylati oldala, erre figyeljenek
oda, teljesen jogos az igény. Március végén a vezető elhatározásából egy vezetőség váltás
lesz, igyekeznek a vezetőség élére olyan személyt keresni, aki sportember múlttal és
bizalommal rendelkezik, tapasztalattal és mellé egy olyan csapatot, aki gazdasági a gazdasági
és egyéb ügyviteli részt nagyon pontosan tudja vezetni. A támogatást ezúton is megköszöni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester az elhangzottak alapján javasolja a döntés elhalasztását, a DUSE támogatási
kérelmét a 2016. évi költségvetés tárgyalásakor hozzák be ismét, s az ülésre Nagy Zsolt
elnököt is meghívják.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Utánpótlás
Sport Egyesület támogatási kérelmének tárgyalását a 2016. évi költségvetést is
napirendjén tartalmazó ülésre napolja el, amely ülésre Nagy Zsolt egyesületi
elnököt is meg kell hívni.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. február 10.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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6/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Utánpótlás
Sport Egyesület támogatási kérelmének tárgyalását a 2016. évi költségvetést is
napirendjén tartalmazó ülésre napolja el, amely ülésre Nagy Zsolt egyesületi
elnököt is meg kell hívni.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. február 10.
9./ Egyebek
a./ Dömsödi Napok időpontjának módosítása
Csikós Lászlóné képviselő: Oktatási Bizottság ülésén beszéltek arról, hogy a Dömsödi Napok
egy héttel történő elhalasztása lehetséges-e. Ennek indoka, hogy a testvér település egyikének,
Knüllwaldnak a július második hétvége nem jó, mivel akkor fejeződik be a tanítás, nekik a
harmadik hétvége lenne jó. Lehetne-e egy héttel csúsztatni?
A környékbeli településeken nincs olyan rendezvény ebben az időpontban, ami zavarná a
Dömsödi Napokat.
Bencze István polgármester: Amennyiben a képviselő-testület megszavazza, nincs akadálya.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Dömsödi
Napok rendezvénysorozat megtartását 2016. július 15-16-ra halasztja el.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
7/2016. (I.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Dömsödi
Napok rendezvénysorozat megtartását 2016. július 15-16-ra halasztja el.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Képviselői hozzászólások, kérdések:
Szomor Dezső alpolgármester: Az elmúlt ciklusban a képviselő-testületi ülések 15 órakor
kezdődtek, javasolja, állítsák vissza ezt a rendet.
Szűcs Julianna képviselő: Újonnan választott képviselőként egyike volt azoknak, akik kérték
a 16 órai kezdést, mivel több lakostárs is jelezte, hogy részt vennének a nyílt üléseken. Az
elmúlt egy év alatt látva a 16 órai kezdésen, látva a falugyűlés iránti érdektelenséget, egyetért
és támogatja a 15 órai kezdés visszaállítását.
Bencze István polgármester: Az ülése időpontját az SZMSZ rögzíti. Amennyiben a
képviselők úgy gondolják, a következő testületi ülésre előkészíti a jegyző a rendelet
módosítást.
Szabó Andrea képviselő: Oktatási Bizottság ülésén javaslat hangzott el arra, hogy 2016. évre
egy online eseménynaptárt állítsanak össze, amelynek gyakorlati megvalósulása már látható
lesz. A weboldalon működne egy kulturális eseménynaptár, ahova minden kulturális
szervezet, illetve Dömsödön rendezvényt szervező felteheti programjait egy évre előre.
Csikós Lászlónét, a bizottság tagját kérték fel, hogy gyűjtse össze azokat az intézményeket,
civil szervezeteket, akik potenciális programszervezők, ezekhez rendelnének egy bejutási
kódot a weboldalra.
Szintén bizottsági ülésen felmerült, tájékoztatást szeretnének kérni az Alfonz Lovasklub
számára korábban tervezett területen, amely korábban eladásra került a bank által, lehet-e
tudni mennyiért kelt el, lehet-e tudni, ki vásárolta meg.
Bencze István polgármester: Az ügyvéd pontosan nem tudta mennyiért, de többszöröséért az
önkormányzat által ajánlott – 2-2,5 millió Ft. – összegnél. Azt sem tudta ki vásárolta meg,
ígéretet tett arra, hogy a héten tájékoztatja a hivatalt arról, hogy dömsödi vagy nem az illető.
Szabó Andrea képviselő: A továbbiakban a lovasok helye még nincs meg, az idén májusban
megrendezik a szokásos pályán a versenyt, a következő évben erre már itt nem lesz
lehetőség.
A Kajak tanya előtt szépen rendbe hozták a közterületet, itt a DUSE szeretne felállítani 12 db
padot, melyet Horváth Béla faragna ki. Kérdése, hogy a Gesztenyesoron lévő régi piac
területén maradt-e 12 db beton tá, egészséges-e azt fel lehet-e használni a padokhoz. A padok
elhelyezéséhez kell-e vízügyi engedélyt kérni?
Varsányi Antal alpolgármester: Vannak beton gyámjaik, de egy sem hibátlan, de
használható. Van a Hajós kastélyban is egy-kettő, ami használható.
Szabó Andrea képviselő: A Kajak tanya kapuja előtt a villanyoszlopon nincs közvilágítás, a
továbbiakon van. Kérdezi, hogy lehet-e a kapuban lévő oszlopra is szeretetni közvilágítási
lámpatestet. Lehet-e két olyan táblát kihelyezni „Vigyázz, gyerekek!”
Bencze István polgármester: Varga László műszaki főtanácsos intézkedni fog a közvilágítási
lámpatest felszerelésével kapcsolatban. A Vízügy vezetőjével folytatott megbeszélés
alkalmával megkérdezi, a padok kihelyezéséhez szükséges-e a vízügy hozzájárulását
megkérni.
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Varsányi Antal alpolgármester: A Kajak tanya előtti területen „Vigyázz, gyerekek” tábla
kihelyezésével kapcsolatban elmondja, hogy a Duna-parton végig 30 km-es sebességkorlátozó
tábla van kihelyezve.
Lázár József képviselő kérdez, hogy a Petőfi tér 10. sz. alatti bérlakásnak hol van a nagy
kapuja, mert a lakókhoz fát szállító gépkocsi a parkon keresztül közelítette meg az ingatlant,
összevágta a füvet.
Elmondta továbbá, hogy a posta épület sarkánál megint süllyed a viacolor járda. Jó lenne, ha
kijavítanák.
Az iskolába a hátsó kapun nem tudnak bejárni a pedagógusok (Kurucz utca) mert Jaksáék
kutyája bejár az iskola udvarra és félnek a kutyától. Kéri, hogy nézzenek utána.
Varsányi Antal alpolgármester: A kerítés javítása be van tervezve a 2016. évi feladatok közé,
a munkatervükben márciusra tervezték.
Lázár József képviselő: A testületi üléseken felvetett képviselői hozzászólásokra,
javaslatokra többnyire az ülésen választ kapnak, de tapasztalata, hogy van, ami nem meg
tovább. pl. egy évvel ezelőtt képviselő társa felvetette a Dózsa György út elején lévő díszkút
állapotát, kérte, hogy az alkatrész mutassák meg, mert megcsináltatná. Azóta sem működik a
kút. Ősz környékén vetődött fel a hollandok csónaktárolója, hajózási apparátusa. Az egyik
képviselő ennek kapcsán feltette a kérdést, fel lehet-e a szerződést bontani. Az volt a válasz,
hogy utána néznek.
Bencze István polgármester: Fel lehet bontani, benne van a szerződésben, a területet vissza
lehet vásárolni mai áron.

A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen hatósági ügyeket tárgyalt. (külön
jegyzőkönyvben rögzítve.)

Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

