
1 
 

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. augusztus 3.  
 
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, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze 
Zoltán jegyző.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott 
képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A meghívóban jelzett napirendi pontokon kívül 
sürgősségi indítványként javasolja a sportparkkal kapcsolatos témát ismét napirendre tűzni, 
majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  
 

…/2016. (VIII.3.) Kt.számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést 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./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) 
rendelet módosítása 
4./ Helyi szociális rendelet módosítása 
5./ Dömsödi Gazdák Vadásztársaságának kérelme 
6./ A „Szép  Dömsödért” díj 2016. évi odaítélése 
7./ A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban 
való részvétel 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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99/2016. (VIII.3.) Kt.számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést 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./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) 
rendelet módosítása 
4./ Helyi szociális rendelet módosítása 
5./ Dömsödi Gazdák Vadásztársaságának kérelme 
6./ A „Szép  Dömsödért” díj 2016. évi odaítélése 
7./ Egyebek 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

……../2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

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

100/2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
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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: Milyen jellegű hálózatbővítést végez a Telecom, toronyra?  
 
Bencze István polgármester: Kábelt a villanyoszlopokra, a PR Telecom alá teszi a vezetéket, 
behálózza a települést, s egy új szolgáltatóval bővül a kínálat. /tv. internet, telefon) 2 millió 
Ft. közterület foglalási díjat kérnek a cégtől, ilyen még nem volt, de a környező településeken 
ez már gyakorlat.  
 
Korona Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a Maraton Befektető Kft. milyen cég?  
 
Bencze István polgármester: Pénzügyi befektető kft., a hivatal dolgozói részére a dömsödi 
polgárok és az önkormányzat részére befektetést ajánlott. Az önkormányzatnak nincs 
befektetésre szánt pénze. Írásban elküldik a konstrukciókat, a lakosság tájékoztatása 
érdekében a honlapon megjelentetik.  
 
Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Vertikál Zrt-től kap az 
önkormányzat úthasználati díjat? 
 
Bencze István polgármester: Következő nyolc évben évi 2,5 millió Ft-ot. 
 
Muzs János képviselő kérdezi, hogy a híddal kapcsolatban van újabb fejlemény?  
A DAKÖV-vel kapcsolatban kérdez, mivel az önkormányzat által megállapított határidő 
lejárt. A többi önkormányzattal utána volt megbeszélés, ők hogy viszonyultak ehhez? 
 
Bencze István polgármester: Az elmúlt héten beszélt a főosztályvezetővel, kérdésére, hogy a 
miniszter út mikor fogja aláírni, azt a választ kapta, hogy szeptember 1-ig megtörténik.  
A DAKÖV-vel kapcsolatos problémát a szeptemberi testületi ülésre behozzák. Van egy 
döntés, ha június 30-ig a felszólító levélben foglaltaknak nem tesznek eleget, akkor 
megvizsgálják a szolgáltató váltás lehetőségét. Mind az öt településen előfordul ez a 
probléma, mára teljesen elöregedett a rendszer. A polgármesterekkel és a DAKÖV. vezetőivel 
törtét megbeszélésen elhangzott, hogy egy komplett rendszer felújítási javaslatot tesznek le 
elsősorban a forrás megkeresése végett, mivel ez az öt településen mintegy 80-100 millió Ft. 
nagyságrendet képviselne, s erre nincs a településeknek pénzük. Az információk birtokában a 
szeptemberi ülésen erre visszatérnek.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……/2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

101/2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
3./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) rendelet 
módosítása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a 
gazdasági vezető által tett kiegészítés alapján a bizottság a rendelet módosítását javasolja.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A 2016. évi költségvetést először módosítja a képviselő-
testület. Az államháztartási törvény és a végrehajtási rendelkezései szerint legalább 
negyedévente be kell mutatni a képviselő-testületnek a változásokat.  
Ez a rendelet-tervezet fél éves időszak változásairól szól, ez kb. 80 millió Ft-os nagyságrendű 
konszolidált főösszeget jelent. Ebből a legjelentősebb tételek, amit a központi költségvetésből 
kapnak, előző évről áthúzódó, illetve ez évi bérkompenzációra, szociális ágazatba bérrendezés 
hatását, melyet kiegészítő pótlékként kapnak a dolgozók. Működési bevételek érintően az 
előző év időszakában is volt pénzügyi mozgás az ivóvízminőség programmal kapcsolatban, 
ÁFA bevallása januárban történik. Csatorna beruházás kapcsán jön egy kis pénz, amit 
kifizetnek a lakosságnak. 
A szöveges indokolást kiegészíti azzal, melyről a gazdasági bizottsági ülésen szó volt, a 
szervezeteknek átadott támogatások egy soron jelennek meg a civil szervezetek és a 
sportcsarnoknak átadott összeg is. Itt van egy 2,5 millió Ft-os emelkedés az eredeti 
előirányzathoz képest. A sportcsarnoknak jóváhagyott 6+1 milliós keretből ennyit nem 
használt fel 2015-ben, s ez most támogatásként adták oda. A létszámos tábla nem került be, a 
többi táblán végig van vezetve az előző évi pénzmaradványok és a bérkompenzációk miatt az 
intézmények táblái is. A beruházási oldalra beállították a települési adóból az 5 millió Ft-ot. 
Az eddig befolyt összeg kb. 2-3 millió Ft. A beruházási jogcímek kiegészültek (konyhában üst 
csere, illetve előző évről volt áthúzódó számla a KEOP. pályázattal kapcsolatban) A csatorna 
társulattól kaptak 3,3 millió Ft-ot az utólagos csatorna befizetésekből.  
A Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott, hogy ebben az évben egy kissé zökkenő 
mentesebben tudták finanszírozni a működést, ebben a 40 milliós hitelállomány is segítségre 
volt, nincs áthozott számla és a közmunka programban kaptak 10 millió Ft-os nagyságrendű 
előleget.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítására tett javaslatot. 
 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2016. (VIII.15.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) 
rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 15. napján 
A rendelet hatályos: 2016. augusztus 15. napjától      

 
4./ Helyi szociális rendelet módosítása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kezdeményezte ezt az 
adminisztratív jellegű módosítást.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítására tett javaslatot. 
 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2016. (VIII.15.) 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. augusztus 15. napján 
A rendelet hatályos: 2016. augusztus 15. napjától      

 
5./ Dömsödi Gazdák Vadásztársaságának kérelme 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………../2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Gazdák 
Vadásztársasága részére engedélyezi a „Dömsödi” szó használatát a 
vadásztársaság nevében és bélyegzőin. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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102/2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Gazdák 
Vadásztársasága részére engedélyezi a „Dömsödi” szó használatát a 
vadásztársaság nevében és bélyegzőin. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
6./ „Szép Dömsödért” díj 2016. évi odaítélése  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Ispán Ignác TFB. elnöke: A Bíráló bizottság elvégezte munkáját, javaslatot tett a Szép 
Dömsödért emlékplakettek adományozására. Az előterjesztéssel szemben annyi változást 
javasol a Településfejlesztési Bizottság, hogy a Kurucz utca 4. sz. ingatlan helyett a Középső 
út 33. sz. alatti ingatlan kapjon díjat. 
Ismerteti a további javaslatokat. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Az eljárással kapcsolatban lenne észrevétele, volt egy nem 
támogatott, akinek a neve helytelenül lett leírva, erre figyeljenek oda a következőkben. 
Azt sem érti, hogy van egy bizottság akit azzal bízott meg a testület, hogy válasszanak szép 
házakat, az eredetileg kiküldött anyagban nem az a 10 volt, mint amiről a bizottság határozott, 
ez keveredésre ad okot. A bizottsági tag nem tudott elmenni most pedig megváltoztatja a 
sorrendet. Véleménye szerint azért választotta a testület a bizottságot, hogy az ő döntésük 
legyen a leginkább mérvadó. 
 
Bencze István polgármester: A jövőre nézve igazat ad az alpolgármesternek, mert választott a 
képviselő-testület egy olyan bizottságot, a TFB-tól függetlenül, aki a testület asztalára 
javaslatot tesz le. Véleménye szerint ezt nem is kellett volna a TFB-nak tárgyalnia. Vagy a 
testület erre vonatkozó határozatát kell megváltoztatni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a TFB. alábbi határozati javaslatát: 
 

………/2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési 
Bizottság indítványával egyetértve az alábbi határozatot hozza: 
 
A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének 
megőrzése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért 
társadalmi bizottság javaslatát figyelembe véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet 
adományoz az alábbi személyeknek: 
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Családi ház kategória: 
Gyivi János                   Középső út 33.                       
Nagy Lajos   Thököly u. 24.            
Pék János                  Öv utca 26. 
Szűcs Sándor     Öv  utca 18.  
Keresztes Zsolt   Kunszentmiklósi út 31. 
Seres Valéria                 Bodrog köz 5.  
Elekes Vilmosné            Tassi út 7. 
Baranya Józsefné                     Rákóczi út. 34.  
Ispán Lajos               Rákoczi út 7/A 
Major Miklósné                       Rákóczi út 11/A 
  
Közületek kategória: 
Pencz Ádám Bencze                Középső Dunapart 201 hrsz. 
vállalkozó                                   "STRAND"  
 
Az emlékplakettek a 2016. augusztus 20-i önkormányzati ünnepség keretében 
kerülnek átadásra. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2016. augusztus 20. 

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

103/2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési 
Bizottság indítványával egyetértve az alábbi határozatot hozza: 
 
A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének 
megőrzése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért 
társadalmi bizottság javaslatát figyelembe véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet 
adományoz az alábbi személyeknek: 
 
Családi ház kategória: 
Gyivi János                 Középső út 33.                       
Nagy Lajos   Thököly u. 24.            
Pék János                  Öv utca 26. 
Szűcs Sándor     Öv  utca 18.  
Keresztes Zsolt   Kunszentmiklósi út 31. 
Seres Valéria                 Bodrog köz 5.  
Elekes Vilmosné            Tassi út 7. 
Baranya Józsefné                     Rákóczi út. 34.  
Ispán Lajos               Rákoczi út 7/A 
Major Miklósné                       Rákóczi út 11/A 
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Közületek kategória: 
Pencz Ádám Bencze                Középső Dunapart 201 hrsz. 
vállalkozó                                   "STRAND"  
 
Az emlékplakettek a 2016. augusztus 20-i önkormányzati ünnepség keretében 
kerülnek átadásra. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2016. augusztus 20. 

 
7./ A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Szóban is összefoglalta az írásbeli előterjesztést.  
 
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A Gazdasági bizottság az előterjesztést megtárgyalta. 
A bizottság álláspontja is, hogy az eredeti elképzelést kellene megvalósítani a sportcsarnok 
mögötti területen a 200 méteres futókört a köztes területen pedig az erősíti eszközöket. Ezt 
önerőből belátható időn belül az önkormányzat nem tudná finanszírozni. Ha a gazdasági 
vezető által vázolt 50 % önerő összeáll, akkor ezt a verziót támogatja a bizottság.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A sportcsarnok vezetőjének véleménye is, hogy a legjobban 
kihasznált a futókör lenne, kevésbé az utcai erősítő eszközök. Rengetegen vannak, akik 
különböző útvonalon futnak naponta. Normális futópályán, normális cipőben garantáltan nem 
mennek tönkre a futók izmai, az izületei. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………../2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2016. (VII.11.) 
kt.számú határozatát és 97/2016. (VII.11.) kt.számú határozatát visszavonja. 
 
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében sportparkok és 
futókör igénylésére az alábbi tartalommal: 
 
- a dömsödi 1525/2 hrsz-ú ingatlanon egy darab D típusú sportpark, és egy darab 

200 méteres futókör; 
- a dömsödi 1190 hrsz-ú ingatlanon egy darab C típusú sportpark. 
 
A Képviselő-testület a futókör kialakításának 50%-os önrészét saját 
költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: beadásra 2016. augusztus 15. 
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

104/2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2016. (VII.11.) 
kt.számú határozatát és 97/2016. (VII.11.) kt.számú határozatát visszavonja. 
 
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében sportparkok és 
futókör igénylésére az alábbi tartalommal: 
 
- a dömsödi 1525/2 hrsz-ú ingatlanon egy darab D típusú sportpark, és egy darab 

200 méteres futókör; 
- a dömsödi 1190 hrsz-ú ingatlanon egy darab C típusú sportpark. 
 
A Képviselő-testület a futókör kialakításának 50%-os önrészét saját 
költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: beadásra 2016. augusztus 15. 

 
8./ Ady Endre utca felújítása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztést – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy megjelent a 
minisztérium honlapján és a kormányzati oldalon is az Ady Endre utca felújítására benyújtott 
pályázat eredménye. El kell dönteni, hogy a kivitelezésre nyílt pályázatot írjanak ki, vagy 
meghívjanak 3-4 céget. Van-e a látókörben olyan 3-4 cég, akit meghívnának, vagy nyílt 
pályázatot írjanak ki.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha nyílt eljárásról dönt a testület, akkor  az augusztusi rendkívüli 
ülésre, ahol az  OMK. igazgatói állásra beérkezett pályázatokat bírálja el a testület, behozzák 
a  pályázati kiírást. Ez azért fontos, hogy december 31-ig lezárt, elszámolt legyen a pályázat, 
mert ha jövőre ismét kiírják és a Széchenyi útra benyújtja az önkormányzat, akkor lezáratlan 
pályázat esetén jövőre nem kapnak támogatást.  
 
Lázár József képviselő: Jó lenne megvizsgálni a bekötéseket azon a szakaszon, hogy később 
a frissen felújított utat ne kelljen bontani. 
 
Bencze István polgármester: Természetesen, már meg beszélték a vízszolgáltatóval.  
A pályázatra visszatérve, az Attila u., Szőlő útja felújítása alkalmával 6-7 kivitelezőnek 
küldtek meghívást, azokat a cégeket ismét meg lehet keresni.  
 
Korona Sándor képviselő: Javasolja, hogy azokat a cégeket keressék meg, akik az Attila 
utcát építették, ismerik őket, tudják miről van szó. 
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Bencze István polgármester: A Vitép Kft. felé is jelzik, mivel ők állították össze a műszaki 
tartalmat ingyenesen.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha meghívásos pályázatról döntenek, meg lehet keresni a Vitép 
Kft-t, Hajóka Kft-t, illetve a tavalyi utas pályázatban a három legjobb ajánlatot tevőt. A 
meghívásos pályázat gyorsabb.  
 
Korona Sándor képviselő: Tegyék bele a felhívásba, hogy a 2-3 legjobb pályázó még 
egyszer egy tárgyaláson részt venne, hogy ne kelljen újabb pályázatot kiírni.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Kétkörös lesz a pályázat, a  bizottsági ülésen lesz egy tárgyalásos 
eljárási rész, ahol még módosíthat az ajánlattevő az ajánlatán, utána megtartják rögtön a 
testületi ülést, így nincs időveszteség.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

……../2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre utca 
felújításának kivitelezésére pályázatot írt ki az alábbi feltételekkel: 
- a pályázati eljárás meghívásos, amelybe a képviselő-testület egyebek mellett 

kéri a Hajóka KFt. a Soltút Kft valamint a VITÉP’95 Kft. meghívását is; 
- a pályázati eljárás kétkörös, amelybe az első körben érvényes ajánlatot tevők 

közül a három legjobb ajánlatot tevővel tárgyalást folytat a Képviselő-testület. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

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

105/2016. (VIII.3.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre utca 
felújításának kivitelezésére pályázatot írt ki az alábbi feltételekkel: 
- a pályázati eljárás meghívásos, amelybe a képviselő-testület egyebek mellett 

kéri a Hajóka KFt. a Soltút Kft valamint a VITÉP’95 Kft. meghívását is; 
- a pályázati eljárás kétkörös, amelybe az első körben érvényes ajánlatot tevők 

közül a három legjobb ajánlatot tevővel tárgyalást folytat a Képviselő-testület. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
Képviselői hozzászólások: 
 
Lázár József képviselő: Az elmúlt ülésen elhangzott, hogy természetkárosítás miatt tettek 
feljelentést. Kinek a dolga lesz a rendbehozatala. 
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Igen, feljelentést tettek, holnap lesz a kihallgatás.  
 
Bencze István polgármester: A rendbehozatal az önkormányzat feladata. Addig nem lehet 
hozzányúlni, míg a rendőrség nem jön ki.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Megkeresték személyesen, hogy Dömsöd kérhetne az ÁNTSZ-en 
keresztül mobil mammográfiás szűrővizsgálatot. Ez jó lenne, mert egyre hosszabb a 
várakozási idő, ha bejelentkeznek.  
 
Bencze István polgármester: Utána fog érdeklődni az ÁNTSZ-nél.  
 
Korona Sándor képviselő: A bizottsági ülésre küldött egy kilenc pontból álló témakört. 
Néhányra választ kapott a bizottsági ülésen, de vannak még kérdések, most, vagy egy későbbi 
időpontban tárgyalják-e.  
Pl. a Kunszentmiklósi úti természetkárosítás kapcsán kérdezi, hogy a farendelet mikor kerül a 
testület elé? 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A szeptemberi ülésre.  
Az állattartással kapcsolatban egy-kettőt feltérképeztek, ahol van, ott kérték a lakosságot, 
tegyenek bejelentést, van, ahol már a szakhatóságok kint voltak szemlét tartani, van ahol 
visszajött az eredmény, hogy a szakhatóság mit állapított meg. Egyeztetettek a kolléganővel, 
mert a szakhatóságok és a lakossági zavaró hatás gyakran két különböző úton jár. Vannak 
esetek, amikor a szakhatóság szerint minden előírásnak megfelel, ettől függetlenül a lakosság 
számára zavaró, ez esetben birtokvédelmi eljárás, ami célravezető lehet. Folyamatosan 
egyeztetnek, ezek az ügyek folyamatban vannak, szúrópróba szerű ellenőrzést tartanak.  
 
Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen felmerült, hogy a települést jelző tábla alá, fölé, 
ahol elhelyezhető, egy táblát ki kellene helyezni, hogy a településen polgárőrség működik, 
ennek visszatartó ereje lehet azok számára, akik nem tisztességes szándékkal érkeznek.  
A vízüggyel kapcsolatban beszéltek a csatornáról, felvetődött, hogy milyen, a gazdasága a 
településnek, elmondta az alpolgármester, hogy a rendelkezésre álló munkaerő keretén belül 
tudják csak megoldani, hogy mennyire lehet ütemezni. A Védgátsor környékéről ismét 
jelezték, hogy nem csak gaz van, bűz és dögök vannak a fűben, sajnos olyan elemek is 
megbújnak, akik csőlakó életmódon folytatnak.  
A temetővel kapcsolatban választ  kapott a nyitva tartás kifüggesztéséről. 
 
Bencze István polgármester: A szolgáltató Gyertyaláng Kft. vezetője tájékoztatta, hogy a 
jogszabály nem írja elő az árlista kinti megjelentetését, ha valaki érdekel, az ügyintéző 
rendelkezésre tudja bocsátani. Amikor legközelebb tárgyalja a testület a temetkezési 
közszolgáltatást, az ügyvezető szívesen személyesen is tájékoztatja a képviselőket.   
 
Korona Sándor képviselő: A Holt-ággal kapcsolatban is valamit kezdeni kellene, mert erjedt 
szaga van. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A FM-ban a főosztályvezető arról tájékoztatta, hogy annak a 
szakasznak a teljes kotrásával kapcsolatban akarnak egy környezeti hatástanulmány rendelni, 
az iszapréteget is ki kellene szedni, mert a híd megépülésével a vízmozgás megindul, de az 
iszap nem csökken.  
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Korona Sándor képviselő: A cirkusz térrel, közösségi térrel kapcsolatban merült fel, és egy 
pozitív kedvező verziót vázolt fel az alpolgármester úr, ha októberben sikerül egy közösségi 
programot, ott kárpótolják a települést a járdasérülésért, amit okoztak.  
A csendrendeletet külön képviselői indítványként fogja beadni. Vizsgálják meg annak 
lehetőségét, hogy tudnák-e alkalmazni, egyre több településen alkalmazzák. Valamilyen 
formában meg kellene oldani, hogy a pihenés és a kikapcsolódás meglegyen, ne kezdjenek 
vasárnap hajnalban füvet nyírni, sövényt vágni stb.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem rossz ötlet abból a szempontból sem, ami miatt évekkel 
ezelőtt kezdeményezték, leginkább a szórakozóhelyekkel kapcsolatos anomáliák kezelésére, 
jelenleg nincs, de éveken keresztül voltak, szórakozóhelyen nyíltak olyan helyeken, amelyek 
régóta lakóházakkal sűrűn beépítettek. Erre készült tervezet, egyetért a rendelet elkészítésével.  
Ha ilyen sérelem történik, a sérelmet észlelőnek bejelentést kell tenni.  
 
Lázár József képviselő: A hétfői bizottsági ülésen állította, hogy az árak kint vannak a temető 
bejáratánál, azóta tudomást szerzett róla, hogy nincs kint az árlista.  
 
Bencze István polgármester: Azt mondta a Gyertyaláng Kft. igazgatója, hogy megtekinthető 
belül bárki által.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A díjszabást  nem kötelező kitenni, a nyitva tartást, üzemeltetőt, 
olyan dolgokat, ami a temető konkrét üzemeltetésével kapcsolatos, azt közzé kell tenni a 
bejárat mellett.  
 
Ispán Ignác képviselő: Amikor az áteresznél elkészült a sörvény, amely megfogja a hínárt, 
előtte a vízügyesek csónakkal megszaggatták a hínárt.  Nem lehet megkeresni a vízügyet, 
hogy ismételjék meg, mert teljesen benőtte a vizet.  
 
Bencze István polgármester: Rá fog kérdezni a vízügynél.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Egyik évben a horgászegyesület kezdeményezésére a géppel 
levágták a hínárt, a következő évben megtízszereződött a mennyisége.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Gratulál a sikeres pályázathoz.  
 
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen hatósági ügyet tárgyalt. (Külön 
jegyzőkönyvben rögzítve.)  
 
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 
megjelenést, az ülést bezárta.  
 

 
Kmf. 

 
 

Bencze István        dr. Bencze Zoltán 
          polgármester                        jegyző 

 
 


