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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. 
Ülés ideje: 2016. június 1.  
 
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.  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 
Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó  Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. 
Bencze Zoltán jegyző.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 9 
képviselőből 8  képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát és javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd 
szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:   
 

…/2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Épületenergetikai pályázattal kapcsolatos közbeszerzési kiírás 
2./ Dekantált víz elvezetésével kapcsolatos döntés 
3./ Vízi közmű szolgáltatással kapcsolatos problémák 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

67/2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Épületenergetikai pályázattal kapcsolatos közbeszerzési kiírás 
2./ Dekantált víz elvezetésével kapcsolatos döntés 
3./ Vízi közmű szolgáltatással kapcsolatos problémák 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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1./  Épületenergetikai pályázattal kapcsolatos közbeszerzési kiírás 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy ez a pályázat feltételes 
előzetes közbeszerzést igényel a benyújtáshoz, 3 db közbeszerzési eljárás dokumentációját 
kapták  meg az ülés előtt nem sokkal, az egyik a Széchenyi iskola építészeti beruházással 
kapcsolatos, másik a tornacsarnokkal kapcsolatos építészeti beruházással kapcsolatos, 
harmadik a napelemek beszerzése. Több döntést kell meghozni, elsőként, hogy ezt a három 
közbeszerzést szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben, majd minden egyes közbeszerzés 
esetében a kiírást jóvá kell hagyni. Az ajánlatkérést négy helyre küldik meg,  
1./ RENALPIN Kft. 
2./ BauM Kft. 
3./ DNA Development Kft. 
4./ THERMO ÉPGÉP Kft. 
Egyeztetett a közbeszerzést lefolytató ügyvédi irodával, ha megvan a testületi döntés, indítják 
a közbeszerzést, s küldik az ajánlattételi felhívásokat azt ajánlattevőknek. A pályázatot június 
15-től lehet benyújtani, június 13. van megjelölve a beadási határidőnek a közbeszerzésre, a 
bontási eljárás az idő rövidségére való tekintettel Miskolcon történik, ezt követően ülésezik a 
bíráló bizottság  Dömsödön, majd a következő rendkívüli ülésre arra is lesz javaslat, hogy 
műszaki szakértőnek kit javasolnak a bíráló bizottságba. 13-15. között a feltételek 
közbeszerzés eredményéről is dönteni kell a képviselő-testületnek, ahhoz, hogy a pályázat 
beadható legyen.  
 
Bencze István polgármester: Nagyon rövid a határidő, a sikeres pályázat érdekében feltétel 
nélkül meg kell bízni a közbeszerzést lefolytató cégben.  
 
Korona Sándor képviselő: Három épületről van szó és korábban volt szó az egészségházról. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az nem éri el a 15 milliót, nem közbeszerzés köteles. Ugyanígy a 
dabi óvoda sem, nettó 15 millió Ft. értékhatár alatt vannak.  
 
Varga László műszaki főtanácsos: Ez a társaság komoly, alapos felmérő munkát végzett, a 
padlástól a pincéig mindent átjártak, a leadott műszaki anyag alapján jó munkát végeztek.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. 
évi éves közbeszerzési tervét módosítja, és abba az alábbi közbeszerezéseket veszi 
fel: 
1. "Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános 
Iskola, valamint az Óvoda épületein" 
2. "A dömsödi Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése" 
3. „Széchenyi István Általános Iskola energetikai felújítása” 
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Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

68/2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. 
évi éves közbeszerzési tervét módosítja, és abba az alábbi közbeszerezéseket veszi 
fel: 
1. „Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános 
Iskola, valamint az Óvoda épületein" 
2. „A dömsödi Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése" 
3. „Széchenyi István Általános Iskola energetikai felújítása” 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………./2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Széchenyi István 
Általános Iskola energetikai felújítása” elnevezésű közbeszerzési kiírást és annak 
dokumentációját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

69/2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Széchenyi István 
Általános Iskola energetikai felújítása” elnevezésű közbeszerzési kiírást és annak 
dokumentációját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…………/2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „A dömsödi 
Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése" elnevezésű közbeszerzési 
kiírást és annak dokumentációját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

70/2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „A dömsödi 
Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése" elnevezésű közbeszerzési 
kiírást és annak dokumentációját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………../2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napelemes rendszer 
kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda 
épületein" elnevezésű közbeszerzési kiírást és annak dokumentációját az 
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

71/2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napelemes rendszer 
kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda 
épületein" elnevezésű közbeszerzési kiírást és annak dokumentációját az 
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
2./ Dekantált víz elvezetésével kapcsolatos döntés  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Bencze István polgármester: Varga László műszaki főtanácsos előterjesztésében 
összefoglalta a döntéshez szükséges információkat, a két különböző méretre is választ ad az 
előterjesztés, a DAKÖV. kft. használhatja a most földben lévő csövet, a másik két ajánlattevő 
nem használhatja. A DAKÖV. igazgatójával folytatott megbeszélés alkalmával felvetette, 
hogy egy képviselő nagyságrendekkel olcsóbban tudja beszerezni ezt a csövet. Állítása szerint 
ez így nem igaz, mivel ebben a típusú csőben van hat féle minőség. 
 
Varga László műszaki főtanácsos: A dekantált víz elvezetésének jogerős építés, létesítési 
engedélye van, amelyben meg van határozva, milyen minőségű csövek építhetők be. A  
DAKÖV. Kft. ezen létesítési engedély alapján adta be ajánlatát. A DAKÖV. Kft.  igazgatója 
felajánlotta, amennyiben a testület most nem dönt, a következő ülésre eljön és válaszol 
minden kérdésre ezzel kapcsolatban. 
 
Muzs János képviselő: Előző ülésen felvetett aggálya – a folyóméterbeli különbség, ez most 
tisztázódott. Azért furcsálta a különbséget, mert a műszaki leírásban azonos paraméterekkel 
kell beadni. A cső árát egyébként a DAKÖV. ajánlatából vette, a másik kettő ajánlatban nem 
részletezték.  
 
Bencze István polgármester: A jövőre nézve kéri, ha bárkinek bármilyen problémája van, 
vagy van egy információja, akkor testületi ülés előtt is legyen annyi idő, hogy a kivitelezőt 
felhívják és magyarázatot kapjanak a kérdésre, ha nem kapnak magyarázatot, akkor mennek 
tovább.  
 
Korona Sándor képviselő: Az ilyen esetek elkerülése érdekében azért lenne jó úgy anyagot 
kapni, hogy azt bizottsági ülésen át tudják tárgyalni, s ott tisztázzák ezeket a kérdéseket.  
 
hangzavar! 
 
Bencze István polgármester: Korábbi ülésen beszéltek arról, hogy milyen három ajánlat lesz, 
ezt így ennyirét csak a DAKÖV. Kf.t tudja megcsinálni. Természetesen, ha ennél olcsóbb 
ajánlatot tudnak hozni, azt kell elfogadni. A DIAMIT Zrt. 17 millió Ft. alatt nem vállalta, 
inkább ideadta a 4.9 millió Ft-ot és a két szivattyút. 
Beszéltek már arról  is, hogy ezt a pénzt csak így tudják kifizetni, 4.900 Ft. a DIAMIT Zrt-től, 
+ van 6 millió Ft. elkülönített számlán, amely a DAKÖV.  által befizetett bérleti díjból van. 
Ezt tudjuk erre fordítani. A DAKÖV. nem fogja a beleegyezését adni a hat millió ft. 
felhasználására, ha hoznak egy céget 7 millió Ft-ért. Erről rövid idő alatt lehet dönteni és 
elkészült volna a dekantált víz elvezetés. Nem lehet megakadályozni, hogy napról napra 70 
m3  víz hömpölyögjön át fertőzés veszéllyel stb.  
A szabályzat szerint meghívtak három céget a pályázatra, az ideális megoldás, hogy ezt az 
összeget a kivitelezőnek kifizessék.  
A DAKÖV. Kft. igazgatója elmondása szerint az csövekben minőségbeli különbségek vannak 
– melyek az ajánlatból ugyan nem derülnek ki – készséggel bebizonyítja annak, aki 
kifogásolta, azt viszont nem szeretnék, Nem szeretné, ha olyan dologgal – amihez nem 
értenek – veszélyeztetnék egy projekt kivitelezését. Ha a többség igényli, egy bizottsági ülésre 
meghívják a DAKÖV. Kft. a kétségek tisztázására.  
 
Varga László műszaki főtanácsot: A Katasztrófavédelemtől kapott létesítési engedély 
tartalmazza, mit, milyen anyagot lehet beszerelni, ehhez ragaszkodni kell. Ha olcsóbban 
tudnak anyagot beszerezni, arra módosítást kell kérni, amikor valaki már elnyerte a munkát. A 
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tervező hozzájárulását kell kérni a módosításra, aki felel a munkájáért, ha hozzájárul a 
módosításhoz, beadni módosításra a katasztrófavédelemhez, aki a különböző szakhatóságok 
megkérdezését követően dönt. Ezzel fél évet el lehet húzni és kérdéses, hogy engedélyezik a 
módosítást vagy az eredeti engedélynek megfelelően kell kivitelezni.  
 
Muzs János képviselő: Van-e érdeke abban az önkormányzatnak, hogy olcsóbb legyen, ha 
igen, akkor érdemes rákérdezni a cégtől, mert ez akkora megtakarítás, mint az OMK. éves 
ellátmánya.  
 
Vita 
 
Bencze István polgármester: Mi az önkormányzat érdeke. A 4,9 millió Ft-ot azért kapták a 
DIAMIT Zrt-t ől, hogy ezt erre fordítsák, a 6 millió Ft-ot nem konkrétan erre a célra, de csak 
és kizárólag vizes célra használhatnak fel.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ivóvízhálózat 
rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” 
víztorony túlfolyó-leürítő, technológiai vizek elvezetése céljából kiírt pályázati 
eljárás nyerteseként a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (Továbbiakban: DAKÖV 
KFt.) ajánlatát fogadja el, nettó 9.302.896-Ft értékben. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a DAKÖV Kft-
vel történő szerződéskötésre. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos, szerződéskötésre 2016. június 30-ig. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 
 

72/2016. (VI.1.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ivóvízhálózat 
rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” 
víztorony túlfolyó-leürítő, technológiai vizek elvezetése céljából kiírt pályázati 
eljárás nyerteseként a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (Továbbiakban: DAKÖV 
KFt.) ajánlatát fogadja el, nettó 9.302.896-Ft értékben. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a DAKÖV Kft-
vel történő szerződéskötésre. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos, szerződéskötésre 2016. június 30-ig. 
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3./ Viziközmű szolgáltatással kapcsolatos problémák 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a DAKÖV. 
igazgatóját megkeresték egy négy pontot tartalmazó levéllel. (képviselők e-mailen 
megkapták) Hétfőn tárgyalt a DAKÖV. igazgatójával és a Ráckevei Üzemigazgatóság 
vezetőjével. Ez alkalommal ígéretet kapott arra, hogy június 20-ig meg kell, hogy szűnjön a 
csatorna mizéria Dömsödön. Tapasztalata szerint a napokban már idegen szereplőpárok járták 
a falut. A Ráckevei üzemigazgató folyamatosan ígérhet, aki nem tartanak be. 
Elfogadhatatlannak tartja, hogy csak ígérget és nem történik semmi, vagy csak elenyésző 
esetben. Az kevés, hogy kijön a szippantó, meglazítják a szelepet és mennek tovább, és 
kezdődik elölről. Javasolja, amennyiben a június 30-ig határidőig a vizes, szennyvizes 
problémák nem orvosolódnak, gyökeresen nem változnak, akkor vizsgálják felül a szerződést. 
Hétfőn számára az derült ki, hogy a DAKÖV. igazgatója a dömsödi problémákról keveset tud, 
illetve úgy tudja, hogy megoldódtak. Egyébként a szippantózás sokkal többe kerül a cégnek, 
mint két ember folyamatos bére, aki kezelné, feljavítaná stb. Ahhoz, hogy feljavítsák a 
szelepeket, vákuumszivattyúkat, komoly összeg kell, hogy rendelkezésre álljon, ennek forrása 
a 5 településből álló társulás részére utalt csatornára vonatkozó bérleti díj. Javaslatot tesz 
polgármester társai felé, hogy ebből az összegből finanszírozzák ezeket a felújításokat. 
 
Korona Sándor képviselő: Egyetért a hozzászólókkal, maga is tapasztalja a problémát, 
szippantanak már náluk is. A kollégák, akik járják a falut, kitisztítottak egy szakaszt teljes 
mértékben, eltávolították az oda nem illő és dugulást okozó dolgokat (fülpiszkáló, tampon, 
pelenka stb.) mire a végére értek, valahol fennakadt és kezdhették elölről. A lakosság 
figyelmét fel kellene hívni a tudatos és megfelelő használatra.  
Szó volt arról is, hogy megvizsgálják a csapadékvíz bekötéseket a szennyvízcsatornába, 
Dömsödről sokszor teljesen víztiszta szennyvíz megy a fogadóállomásra. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Véleménye szerint a fő problémát az okozza, hogy lejárt az 
üzemóra ezeknél a vákuumszelepnek, önmagában a tisztítás nem megoldás. Az esővízzel 
kapcsolatban nem csak a házak bekötésével van probléma, hanem a közterületi vízelnyelőkkel 
is probléma van, sok helyen a fedelek nyílása nyeli el az esővizet és nem az esővíz elvezető. 
Nagyobb gond a közterületi esővíz befolyás, mert az rengeteg kavicsot, szilárd anyagot víz a 
rendszerbe, s az a vákuumszelepeket tönkre teszi.  
 
Bencze István polgármester: Hétfőn utasította az igazgató az üzemigazgatót, hogy Dömsöd 
egész területén a csatornafedelek helyzetét vizsgálják felül.  
 
Szűcs Julianna képviselő: A  DAKÖV-nél mindenképpen el kellene érni, hogy legyen 
felelősségvállalásuk. (Saját, személyes tapasztalatát ismertette.) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Jogilag felelős a DAKÖV, mert vállalt szolgáltatást, szerződéses 
jogviszonyban áll minden háztartással, amely be van kötve. Ha olyan probléma fordul elő, azt 
jelenti, hogy hibásan teljesíti a szolgáltatást, amivel ő kárt okoz, kötelessége megtéríteni a 
kárt.  
 
Lázár József képviselő: Kérdezi, hogy értenek ezek a szerelők a munkához? Szomszédjuk 
háza egy mélyebben fekvő telken áll, probléma adódott. Egyik nap kijött két szerelő, másik 
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nap másik két szerelő, az egyik a másikra hárította, s végül nem lett jobb. Ha az üzemeltető 
tudja, hogy mennyi a szelepek élettartama, folyamatosan cserélni kellene.  
Ha a DAKÖV. nem teljesíti június 30-ig, akkor hova tudnak csatlakozni?  
 
Bencze István polgármester: Bácsvíz Zrt., előtte szét kell választani a rendszert, ami nem 
egyszerű, de megoldható.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Az 51-es úton a csatornafedelek állapotát kifogásolja. Nem 
találják meg a végleges megoldást biztosító technológiát. (Kiss Imre bolt előtt, Ács-i 
Autósbolt előtt)  
 
Bencze István polgármester: Sajnálatos módon a Közútkezelő és a mindenkori szolgáltató 
egymásra hárítják a felelősséget.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…………./2016. (VI.1.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja a DAKÖV 
Kft-t, hogy a dömsödi szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatos már többször 
jelezett hibákat 2016. június 30-ig maradéktalanul hárítsa el, ebbe beleértve a kis-
Dunaparti átemelő körüli bűzhatást is. 
Amennyiben a DAKÖV Kft. ennek nem tesz eleget a fenti határidőig, úgy a 
Képviselő-testület megvizsgálja a bérleti-üzemeltetési szerződés felmondását, és 
új szolgáltatóval való szerződéskötés lehetőségét. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az ügyben 
eljárjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: folyamatos 

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

73/2016. (VI.1.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja a DAKÖV 
Kft-t, hogy a dömsödi szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatos már többször 
jelezett hibákat 2016. június 30-ig maradéktalanul hárítsa el, ebbe beleértve a kis-
Dunaparti átemelő körüli bűzhatást is. 
Amennyiben a DAKÖV Kft. ennek nem tesz eleget a fenti határidőig, úgy a 
Képviselő-testület megvizsgálja a bérleti-üzemeltetési szerződés felmondását, és 
új szolgáltatóval való szerződéskötés lehetőségét. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az ügyben 
eljárjon. 



9 
 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
 
Korona Sándor képviselő a Petőfi úttal kapcsolatban érdeklődik. 
 
Bencze István polgármester: Ma itt volt a tervező, a  Vizügyi igazgatóság helyettes vezetője, 
és további két szakember. Nem egyszerű, a 100 millió Ft. szóba került, ők úgy gondolták, 
hogy a 100 millió Ft. nettó összeg, azonban ez bruttó finanszírozás. 15-ig egy költségbecslést 
készítenek.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző a tűzszerészek által végzett vizsgálatról tájékoztatta a képviselőket.  
 
Korona Sándor képviselő: A csapadékos időjárás miatt intenzíven nő a gaz mindenütt. 
Folyamatos-e a felszólítás az ingatlan tulajdonosok felé, mert a falut járva nagyon sok az 
elhanyagolt ingatlan.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Folyamatosan mennek a felszólítások. Idén nem lesz külön 
felszólítás, rögtön az eljárás megindításáról értesítik az ügyfelet. Tavaly is már bírságoltak, be 
is fizették, a gaz ott maradt, de mivel nincs benne parlagfű, kényszerkaszálásra nem lehet sort 
keríteni.  
 
Lázár József képviselő:  Megkereste egy Kastély utcai lakó, hogy a szomszédban 
patkányfészek van. 
 
dr. Bencze  Zoltán jegyző: Tudni kellene konkrétan hol, az önkormányzat nem tudja 
kideríteni, honnan jön. Írásban be kell adni, itt és itt patkány van, akkor tudnak eljárni.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Egy – Petőfi utcai – lakos társ megkereste szolgalmi jog 
létrehozásával kapcsolatban. Felkérte, mint képviselőt, hogy képviselői indítványként adja be. 
Kérdezi, hogy megteheti-e?  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző a konkrét eset kapcsán tájékoztatta a képviselőt, hogy mit lehetne 
tenni ezzel kapcsolatban.  
 
Szűcs Julianna képviselő: A Dömsödi Napokkal kapcsolatban érdeklődik.  
 
Bencze István polgármester: Július 15-16-17.  
 
Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgató: Volt egy olyan ötlet, hogy a művelődési ház 
környékén kellene megrendezni, rossz idő esetén be lehetne vonulni a programokkal a házba. 
Egyik évben a program felét elmosta az eső. Mi van, ha megint jön az eső, a fellépőket pedig 
ki kell fizetni. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Ha pedig lesz egy 40 fokos meleg, abban a katlanban nem 
lehet kibírni.  
 
Bencze István polgármester: Azért is változtattak az időponton, mert május 1-én gyakran 
esős az időjárás, július közepén kisebb a valószínűsége. Megpróbálják, milyen lesz a 
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fogadóközönség az új időpontra. Pénz nagyon kevés van rá, a testvérvárosi kapcsolatos 
építésére 800 ezer Ft-ot nyertek, a vendéglátással nem lesz probléma. Szombaton és vasárnap 
is egy-egy nevesebb művészt megpróbálnak idehozni, a többi fellépő környékbeli.  
 
Csikós Lászlóné kérdezi, hogy mikor lesz a Rákóczi szobor avatása, mert Nyerges László 
felajánlott, a fúvós zenekar a szobor avatáskor eljátszaná a Himnuszt, illetve egy útvonalon 
végig zenélnének.  
A továbbiakban a vendégek elszállásolásáról váltottak szót a képviselők. 
 
Csikós Lászlóné képviselő: Abban kér segítséget, hogy a szórakoztató mutatványosok, 
vurslisok elérhetőségeit, akinek van, adja meg, hogy fel tudja venni velük a kapcsolatot. 
Ugrálóvár, körhinta lesz, de nem tölti  ki a teret. 
 
Korona Sándor képviselő: 2006-ban gyereknapon itt volt egy vidámpark, állatkert. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Mikor mehetnek a székekért? 
 
Bencze István polgármester: A szerződést aláírták, visszaküldték, még nem kaptak 
érteseítést. 
 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Bencze István                            dr. Bencze Zoltán 
               polgármester       jegyző 


