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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: 2017. május 31.
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. Huszár Péter Bence Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető, Vargáné
Ágoston Julianna főépítész, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Béczi János Sportcsarnok
vezető, Köntös Ágnes DLAMI igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mászáros
Pálné Gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgató, Madarász Mária óvodavezető-helyettes,
Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné,
Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna
képviselők, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Madarász Mária óvodavezető-helyettes,
Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Vass Ilona
Dömsödi Hírnök főszerkesztő.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, a jelenlévő intézményvezetőket, a
meghívottakat. Megállapítja, hogy valamennyi képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az
ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot:
…………/2017. (V.31.) 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./ Beszámoló a közművelődési intézmények működéséről
a./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési központ
b./ Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
c./ Petőfi Emlékmúzeum
d./ Dömsöd Hírnök beszámoló
4./ Floyd-Line Kft-vel kötött bérleti szerződés ellenőrzése
5./ Mentőalapítvány támogatási kérelme
6./ PR Telecom kérelme
7./ Egyebek
a./ Hajós kastély tervezése
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
79/2017. (V.31.) 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./ Beszámoló a közművelődési intézmények működéséről
a./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési központ
b./ Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
c./ Petőfi Emlékmúzeum
d./ Dömsöd Hírnök beszámoló
4./ Floyd-Line Kft-vel kötött bérleti szerződés ellenőrzése
5./ Mentőalapítvány támogatási kérelme
6./ PR Telecom kérelme
7./ Egyebek
a./ Hajós kastély tervezése
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………../2017. (V.31.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
80/2017. (V.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 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.)
Muzs János képviselő: A csónakházat a Kajak-Kenu szövetség műszaki szakemberei is
megtekintették, mi volt a véleményük?
Varga László műszaki főtanácsos: Végig mentek az épületen, az épület tetszett, elmondták,
hogy mit szeretnének megvalósítani, azzal egyetértettek. Elmondták a képviselőiknek azt is,
hogy a rendelkezésre álló összeg nem valószínű, hogy a tervezett felújítást fedezni fogja, ezért
lépcsőzetesen csinálják meg a költségvetést fontossági sorrendben. Van tervező, aláírt
szerződés, a közeljövőben lesz egy megbeszélést, ahol a további lépéseket megbeszélik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………/2017. (V.31.) 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:
81/2017. (V.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ Beszámoló a közművelődési intézmények működéséről
a./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési központ
Szabó Andrea képviselő, OKSB. elnöke: Telefonos egyeztetés történt a beszámoló
értékelésével kapcsolatban, nem ismeri a végeredményt.
Bencze István polgármester: 5 igen, 1 nem szavazattal a bizottság elfogadta a beszámolót.
Szabó Andrea képviselő, OKSB. elnöke: Áttekintette a beszámolót, véleménye szerint
minden olyan követelménynek megfelel, amely elvárható egy beszámolótól, a statisztikai
adatok, pénzügyi adatok, beszámoló az éves programrendről. Ami problémát okoz az utóbbi
időben, egy támadás, amely a művelődési központ ellen irányul, ezt fájlalja a vezető, s rossz
úgy dolgozni, hogy a hátuk mögött ott van egy fenyegető intézmény, mint a NAV. Hogy kerül
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ide? Nem szerencsés így együtt dolgozni, egy rossz légkört teremt. Úgy gondolja, hogy
egyébként a munkával nincs probléma, a beszámolót elfogadásra javasolja.
Bencze István polgármester: Korona Sándor képviselő által tett észrevétellel kapcsolatban
elmondja, nem örül annak, hogy az anyagba ilyen ügy került. Bármilyen olyan sérelme van,
amelyet valótlannak tart, megfelelően alátámasztva itt elmondhatja, bárhol máshol
érvényesítheti a jogát. Nem tetszik, hogy az az ember, aki 10 éven át szervezte a művelődési
ház igazgatójával az énekversenyt, ennyire szembefordult Dömsöddel és olyan jelzőkkel illeti
a települést, amely elfogadhatatlan. Valahogy próbálják meg elfogadni, legyenek túl rajta. Az,
hogy a két képviselő között mi volt a probléma, nem tiszte megállapítani, a művelődési ház és
a köré csoportosodott fiatalok munkáját megköszöni. Megköszöni azt, amit egész évben adtak
a településnek.
Korona Sándor képviselő: Azért írta le, amit leírt, megy úgy került az ügybe, hogy ott sem
volt, nem érti. Sem a személye, sem a hozzá kapcsolódó személyek, sem az OMK ellen, sem
személy szerint az intézményvezetőhöz semmilyen támadást nem intézett, nem vesz benne
részt, nem tetszik a művelődési ház igazgató és az említett fesztivál szervező közötti vita,
senkinek nem tesz jót. Ismételten hangsúlyozza, semmi köze nincs az egészhez, ettől
elzárkózik, ha tovább folytatódik az ügy, jogi lépéseket tesz. Felháborító, hogy alaptalan
rágalmazó hadjárattal próbálják a személyét lejáratni, s ez egy beszámolóban név nélkül
ugyan, benne van. Egy beszámoló – ami előtte van, elfogadható, de ami benne van ezzel
kapcsolatban, ez nem meghatározója a művelődési háznak. Van egy ilyen szituáció, ezt
kezelni kell. Sajnálja, hogy ez így alakult. Utána járt, kérte a majosházi polgármester
segítségét, hogy a majosházi művelődési ház vezetőjével tisztázza, ő soha nem mondott
senkinek semmit arról, hogy ne hívják meg a dömsödieket fellépésre. Csúsztatások vannak
benne, lehet, hogy nem név van benne, de ezzel lehet operálni, ezt kérte ki magának.
Csikós Lászlóné igazgató: A majosházi polgármester tájékoztatta arról, hogy ki volt, aki tett
azért, hogy a Ju és Zsu társulatot ne hívják meg a majosházi fellépésre. A beszámnolóval
kapcsoaltbna eléggé cinukuzs a képviselő megjegyzése. A beszámolóban csak azt írta le, ami
történt, s az, hogy a NAV vizsgálatot folytat jelenleg is, ezek tények.
Korona Sándor képviselő: Ezek nem tőle függő dolgok.
Lázár József képviselő: Két állítás van egymással szemben, kéri a polgármestert, üljenek le
és tisztázzák, ez ne új keletű.
Csikós Lászlóné: Kilenc éve folyik, kilenc év alatt háromszor kérte, üljenek le, beszéljék
meg, mindhárom alkalommal összeültek, de a mai napig nem tudja, mi a problémája a
képviselőnek vele.
Bencze István polgármester: Legalább három alkalommal már leültek hatszemközt a
problémát tisztázni.
Csikós Lászlóné: A beszámolóban leírt az elmúlt egy évet. A beszámolóban minden jelentős
– kiemelt – rendezvényről tájékoztatást adott. Minden évben benne volt az Europop is, most
sem tett mást, mi történ, ezt történ, semmi mást nem írt le.
Szűcs Julianna képviselő: Lehet, hogy mindketten ártatlan áldozatai az Euopop
főszervezőjének. Az Europop főszervezőjével kapcsolatos negatív tapasztalatait ismertette a
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képviselőkkel, amikor is szállásadóként kapcsolatba került a főszervezővel. Tapasztalata
alapján úgy foglal állást, hogy nem egészen beszámítható az úr.
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint a beszámoló takarja a ház munkáját. Volt
a háznak 2-3 dolgozója, akik a létszám leépítéskor közfoglalkoztatott státusba kerültek, azóta
is így dolgoznak, közfoglalkoztatott bérét. Ha mód lesz rá, vissza kellene helyezni a
művelődési ház állományába, mert a munkájukra szükség van.
Bencze István polgármester: Kiegészíti azzal, hogy Van még két kolléganő, aki
részmunkaidőben dolgozik, főállásban pedig az iskolánál.
Csikós Lászlóné: Szükség van rájuk, ha megoldható lenne, hogy visszakerüljenek. Itt vannak,
ha szükség van rá mindkét helyen – iskola, OMK. – megoldják.
Lázár József képviselő: Évek óta felvetődik a könyvtárban a légkondicionáló berendezés
igénye, szükségessége, OMK-nál parketta, festés stb., a múzeum beszámolójánál pedig a
Vecsési ház beázása. Eljutnak-e valaha oda, hogy a beszámolónak ez a része kimaradjon,
amikor a megoldásra váró hiányosságot sorolják fel. OMK. beszámolója szerint a házban a
programok zömmel a délutáni, esti órákra koncentrálódnak, ugyanakkor reggeltől van nyitva
tartás, kivéve szombat, vasárnap. Ha délután, akkor miért nyitnak 8 órakor?
Csikós Lászlóné igazgató: Mivel a művelődési ház épületében iskolai tanítás is folyik, iskolai
foglalkozások vannak már reggel 8 órától, hétfő, kedden néptánc. Az iskola miatt muszáj itt
lenniük. Ügyeletet tartanak, a foglakozások után takarítanak, a vásárok miatt is muszáj a
délelőtti nyitva tartást megoldani, de elsősorban az iskola miatt. A szakkörök, tanfolyamok
valóban délután vannak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester megköszönte a beszámolót és a művelődési ház munkatársainak a munkáját.
Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……./2017. (V.31.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozat:
82/2017. (V.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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b./ Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: A bizottság a beszámolót megtárgyalta. A
beszámoló első része egyrészt a statisztikai adatokról, a szokásos formai dolgokról szól,
másik részében kiemeli a rendezvényeket. Évek óta próbálnak úgy dolgozni, hogy egyfajta
kulturális centrum legyenek, a kötelező feladaton kívül próbálnak egy kicsit többet letenni az
asztalra. A rendezvényekről készített a könyvtár egy összefoglalót. Együttműködnek az
iskolával, pl. közös téma esetén, pl. Föld napján meghívják a könyvtárat és tanóra keretében
tartanak előadást az osztályoknak. A könyvtárban folyik egy helytörténeti szakkör
gyerekeknek, akiket érdekel Dömsöd helytörténete. A bizottság a beszámolót elfogadta.
Bencze István polgármester: Köszönet illeti a könyvtár munkatársait azért, hogy a könyvtári
munkán túl sok minden más szerepet is vállalnak Dömsöd kulturális életét nézve. Erre a
jövőben is számítanak.
Muzs János képviselő: Szintén megköszöni a részletes és tartalmas beszámolót. Nem
gondoltak arra, hogy a hét egy napján hosszított nyitva tartással várnák az olvasókat. Nem
tudja milyen igény lenne erre, de a 8-14 óra közötti nyitva tartás
Markóné Zöldág Ágnes: 10-16 óráig vannak nyitva, a nagyon meleg időszakban, szünetben
az idősek és a gyerekek járnak könyvtárba, akik inkább délelőtt, a reggeli órákban, még a
meleg előtt jönnek be. Egyébként régen is volt hosszított nyitva tartás, ha igény van rá,
módosítják a nyitva tartást.
Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: Jó lenne, ha klimatizálásra lenne pályázat, nagyon
meleg van a könyvtárban és az emeleten működő iskolában is a nagy üvegfalak mögött szinte
elviselhetetlen, nem tudnak a gyerekek sem figyelni.
Lázár képviselő úr előző – OMK. felújítására vonatkozó – felvetésére elmondja, hogy az
egész házat nem fogják tudni felújítani. Nyárra beütemezték az első szint vizesblokk
felújítását, légkondicionálás milliókba kerülne. Utána néz, most van pályázati lehetőség, meg
kell nézni, Dömsöd pályázat-e.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester megköszönte a könyvtár munkáját, majd szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
83/2017. (V.31.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyközségi Könyvtár 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
83/2017. (V.31.) Kt.számú
Határozat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyközségi Könyvtár 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

c./ Petőfi Emlékmúzeum
Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: A bizottság a beszámolót megtárgyalta. A múzeum
vezetője az utóbbi években gyakran dicséretet kapott, mert a múzeum olyan kis műhellyé vált,
ami nem csak mutatja az anyagot a látogatók részére, hanem megtölti élettel a múzeumot,
Petrovics házat is értékes, színvonalas rendezvényekkel. Mindig új ötleteket hoz, olyan fajta
kulturális vonalat hoz be, amely már elfelejtődött, mint a legutóbbi Szent György napi
Pásztornap. Sajnálatos, hogy gyenge volt a látogatottság, ez a program megérdemelte volna,
hogy sokan legyenek ott. Elismerésre méltónak tartja ezt a kezdeményezést és elismerését
fejezi ki ezért a munkáért. Ezt a vonalat tovább kell vinni és minél több gyereket bevonni az
időszaki tárlatokba, tanulják és ismerjék meg a múltat. A beszámolót a bizottság elfogadásra
javasolja.
Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy jó kézben van a múzeum, tetszenek azok a
rendezvények, kiállítások, amelyeket a dömsödieknek bemutatnak. Nem látja a Vecsési ház
felújításának lehetőségét. Azzal, hogy szűk korlátok közé szorították a közmunkások
létszámát, a rengeteg elvégzendő munka mindig hátra sorolja. Az év második felében ezt
kellene megnézni, hogy saját erőből, külső kőműves brigáddal hogy tudnák megcsináltatni a
házat. Ha nem lépnek, enyészetté válik.
Lázár József képviselő: Vannak jószándékú emberek Dömsödön ebben a körben is, akik
gyűjtik a régi hagyományokat. Ez a hagyomány jelenleg Dömsödön három helyen van,
könyvtárban, OMK galérián és az Iparos körben. Mikor jutnak el odáig, hogy egy épületbe –
egy faluházban tudnák kiállítani az összes gyűjteményt. Sok olyan rejtett tartalék van a
padlásokon, amit be tudnának gyűjteni. Meglenne Dömsöd, Dab múltja, és erre lehetne
építkezni.
Bencze István polgármester: Nem látja a fedezetét, amiből meg tudnák valósítani. Véleménye
szerint tökéletesen alkalmas lenne erre a célra a mozi épülete, a felújítás erre a célra 100
millió Ft-ba kerülne.
Szabó Andrea képviselő: A mozi épülete mögött az 51-es úton van egy tornácos régi ház, a
Tóth Zsigmond féle ház, amely jelenleg üres, véleménye szerint az teljesen megfelelne ilyen
célra. Egyszer tervezzenek már be a kultúrára egy évben, s utána 20 évig nem kell
hozzányúlni. Elvinnék a kiállítás anyagát oda. Más településeken erre áldoznak, Dömsödön a
Petőfi Múzeumon kívül nincs más kiállítóhely.
Bencze István polgármester: A következő évi költségvetésnél javasolni kell. A következő
költségvetés tárgyalásáig eldől a malom épületének a sorsa is.
Korona Sándor képviselő: Megköszöni a beszámolót, a múzeumvezető munkáját, azt, hogy
ilyen plusz és bátor lépéseket tesz. Segítségüket felajánlják a jövőbeni hasonló szervezéshez.
A múzeum épülete kezd kiegészülni olyan programokkal, ami vonzó lesz a helyi és az
idelátogatók számára. Kérdezi, hogy hogyan áll a múzeum múzeummá nyilvánítása? A
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Vecsési-féle házzal kapcsolatban kérdezi – lesz a turisztikai pályázat kiírása az ősz folyamán,
érdemes lenne átgondolni, hogy egy alkotótábor, egy művésztelephez hasonló dolgot
hozzanak létre, lehet, hogy egy pályázat keretében fel tudnák újítani, s oda télen nyáron
tudnának fiatalokat hívni. Végre lenne gazdája, tavasztól őszig egy sátoros megoldással egy
művésztábor, képző tábor lenne. Lehetne bevétele, s nem menne tönkre. A turisztikai pályázat
erre alkalmas lenne.
Szabó Andrea képviselő: A zeneiskola alapítványát a Pro Musicát átalakították, ott
előrelépés történt, képzőművészeti szekció is lett benn, legjobb az lenne, ha saját dömsödi
művészeti alapítvány kezébe próbálnák letenni. Ők látják a pályázatokat is, nem egy szép
épület, a benne lévő az érték a fontos, kiváló alkotótábornak, 10-12 fővel, műhelyszerűen
megoldani, 5-10 fős szállással.
Bencze István polgármester: Erről döntöttek, egyszemélyi vezetés kell hozzá, van egy
értéktár bizottság, az ő vezetésükkel kellene tartalommal megtölteni, ahhoz fel kellene újítani.
Varsányi Antal alpolgármester: Felvetődött a Petrovics házba egy kályha felállítása az
állagmegóvás érdekében. A kályha az önkormányzat udvarán lévő melegedőbe került,
helyettes egy stílusos kályha beszerzése nem lehet akadály. A gyűjtemények elhelyezésére
szolgáló szóban forgó épület megvásárlását támogatja, ha lesz mód, támogatni fogja a
vásárlást. A Petőfi Múzeummal kapcsolatban azt kéri, hogy legalább az első szoba Petőfiről
és Dezső Lajosról szóljon. A Tóth Zsigmond féle ház megvásárlását támogatja, helytörténeti
kiállítóhely céljára, a múzeumban az első szoba Petőfiről szóljon. Megköszöni a beszámolót.
Vass Ilona múzeumvezető: Fontos, hogy az épületek karban legyenek tartva, nagyon
autentikus a hangulatuk, vonzza azokat az embereket, akik ide rendezvényt szeretnének hozni.
A pásztor napra a Petrovics ház szépen le lett festve, jelzi, hogy a legutóbbi esőt követően az
oromfalról pereg a festék. Ezeket az épületeket folyamatosan karban kell tartani. Ugyanez a
helyzet a Vecsési – féle ház esetében is, amíg nincs a fűtés, víz stb. kijavítva, addig nem lehet
tovább lépni, sem alkotótábor, semmi. Az alpolgármester által az emlékházzal kapcsolatban
felvetett elrendezési javaslatokkal kapcsolatban elmondja, hogy erre van egy előírás, amiről a
Petőfi Irodalmi Múzeumban tájékoztatták erről. Elindult már az irányban, hogy a kiállói
jogkört hogy tudnák visszakapni, ennek vannak kritériumai, szükséges egy olyan helyiséget
berendezni korabeli tárgyakkal, eszközökkel, amely Petőfi korú, szükség van a tablókra is. Ez
a Petőfi Irodalmi Múzeum határozza meg. Ez folyamatban van, a jegyzővel folyamatosan
egyeztetnek, hogy a múzeum kiállítói jogkört visszakaphassák.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Elgondolás volt, hogy többféle kiállítóhelyet egy engedély alá
berendezni, az sem lehet, mindegyiknek külön engedéllyel kell rendelkezni és külön
megfelelni a kritériumoknak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester megköszönte a múzeum vezetőjének munkáját, majd szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
……./2017. (V.31.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Emlékmúzeum 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
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Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
84/2017. (V.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Emlékmúzeum 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

d./ Dömsöd Hírnök beszámoló
Szabó Andrea OKSB elnöke: A bizottság a Dömsödi Hírnök beszámolóját megtárgyalta. A
beszámoló rövid, az újság viszont egyformán jó színvonalon jelenik meg, évek óta meglévő
rovatokkal. A minőség nem romlik, a környékbeli települések egyik legjobb újsága, úgy
tartalomban, mint kivitelben. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Bencze István polgármester 23 település kapnak újságot, véleménye szerint az első háromban
benne van a Dömsödi Hírnök. Mind kinézetében, mind tartalmában színvonalas újság.
Megköszöni a főszerkesztő munkáját, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati
javaslaytot:
……./2017. (V.31.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
85/2017. (V.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

4./ Floyd-Line Kft-vel kötött bérleti szerződés ellenőrzése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Bencze István polgármester: Képviselő asszony kérésére került sor az ellenőrzésre. A
műszaki csoport részéről május 25-én megtörtént a bérlemény teljes körű ellenőrzése. Az
ellenőrzésről készült anyagot a képviselők megkapták. A működés nagyjából megfelel a
szerződésnek, van néhány dolog, amit javítani kell. Az ellenőrzés előtt beszélt az
üzemeltetővel, elmondásuk szerint a tető sürgős felújításra szorul, kompletten le kellene
cserélni. Nem tudni, lesz-e pályázati lehetőség, ami a leaderes pályázatban rendelkezésre áll,
nem biztos, hogy elég lesz.
A képviselő által előre vetített idegenforgalmi, turisztikai pályázati lehetőség keretében
esetleg beleférne.
Szűcs Julianna képviselő: Részletesen ismertette a képviselőkkel az ellenőrzés
kezdeményezésének okát. A Kék-Duna vendégei közül levizelték a strandfürdő
szálláshelyeként szolgáló faházak ajtaját. Miután ezt szóvá tették a vendéglőt üzemeltetőnél, a
vendéglő üzemeltetője kérte, hogy szedjék fel a faházakat az általuk bérelt területről, mivel
tengó pályát kívánnak ott üzemeltetni a továbbiakban. A polgármesternél egyeztetés történt a
vendéglő üzemeltetőjével, amely maga részéről minősíthetetlen volt. Itt is tiltakozik az ellen,
hogy ott tengó pálya legyen, ha minőségi vendéglátást akarnak folytatni, be akar kapcsolódni
a turisztikai vonzáskörzetbe, ne tengó pálya legyen, ami a strandfürdő előtt van. Az
ellenőrzési anyagból úgy ítéli meg, hogy nincs szó játékteremről, ha ez megállja a helyét,
hogy ott nem folyik póker éjszakába nyúlóan, hogy felszerelt konyha van, amit promócióban
megadott, hogy egy kulturált teraszt kiépítsenek, nem zsebbe nyúlós kérdés. A terasz
felszereltségét megkapja a szerződő partnerétől. Ez a garnitúra 12 ember befogadását teszi
lehetővé az a három fajta garnitúra, ami ott van. A vendéglátót személy szerint ő maga
képviseli szakorientáltan. Minősíthetetlen a Kék-Duna vendéglő terasza, csúnya, nem
exkluzív, nem a Duna-parthoz illő. Az önkormányzat szemet huny efelett, hogy a bérlő az
alkalmazottaknak lakhatást biztosít. Kapu előtt áll a víz, nagyobb esőzés alkalmával két hétig
nem lehet bemenni a főkapun egy vendéglőbe, megengedhetetlen. Térfigyelő kamarával
ellenőrizni lehet, hány vendég ül le, s milyen színvonalon. Tudomása szerint a vendéglő
parkolóját az önkormányzat rakta le murvakővel. A vendéglő bérlője kijelentette, csak úgy
mehetnek be a faházba a vendégek, ha a strandról átküldik a vendéglőbe a vendégeket. Van a
Duna-parton futballpálya, gyakorlópálya stb., azt, hogy tengó pályát alakítsanak ki a KékDuna és a strandfürdő között, ezt felháborítónak tartja, a tengó pály nem oda való.
Visszautasítja, a Pencz családnak nem kell a Kék-Duna. Ha egy üzlet nem nyereséges,
milyen iparűzési adót fizetnek be, önkormányzati épületről van szó, vagy elegendő a bérleti
díj bevétel? A lakhatás megoldott, az alkalmazott lakhatása megoldott, közben pusztul az
épület. Véleménye szerint legalább a belső helyiség festését is már meg kellett volna oldani.
Álláspontja szerint nem a hivatal műszaki csoportjának kellett volna az ellenőrzést végezni,
hanem meghívni egy vendéglátós szakembert, aki tudja, hogy egy vendéglátó egységnek mit
kell tartalmazni, hogy kellene várni a vendéget. Itt egy irigység merült fel a Pencz családra,
aki 20 millió Ft-ot ráköltött a strandfürdőre, amit nem tudnak kivenni, a dömsödiek vegyék
úgy, hogy a Pencz családtól kapták a strandot, a befektetést nem is akarják kivenni. Tud
lehozni szakmai zsűrit, akik értékelik, mennyire tájba illő a vendéglő. A Kék-Duna vendéglő
a községnek, az önkormányzatnak nem hoz hasznot, kifogásolja a vendéglátói hozzáállásukat,
rövid nadrág, koszos póló stb.
Amennyiben az önkormányzat engedélyezi a tengó pályát, a strand területén a térkövet
felszedik, a faházakat elviszik. Kifogásolja, hogy az általuk bérelt strand terület 40 %-át
használják, a többit mások, vitorláskikötők, stégek stb. A beépített 4 millió Ft-os értéket ott
hagyják, a csempét nem verik le, a térkövet fel tudják szedni és visszakapja a strand az eredeti
állapotát. Sértésnek tartja ezt a műveletet, hogy felszedetik a faházat – ami minőségi
előrelépés – egy tengó pálya miatt.
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Bencze István polgármester: Mindkét fél együttes jelenlétében egyeztetést szeretett volna
lefolytatni a polgármesteri hivatalban, azonban a képviselő asszony mindentől elzárkózott, a
vendéglő bérlője bármilyen kompromisszumra kész lett volna.
Ismeretei szerint szóban megegyeztek a Kék-Duna bérlőjével, hogy a Kék-Duna területére
lerakják a faházakat annak fejében, hogy majd a strandfürdő, a faház vendégeket a Kék-Duna
vendéglőbe irányítják. Mivel nem volt vendég a faházban, nem volt kit odairányítani. Ettől
függetlenül nem hagyja, hogy felszedjék a Kék-Dunához tartozó területen felállított
faházakat, és tengó pálya legyen ott. Nem fogja hagyni.
Szűcs Julianna képviselő: A polgármesternél folytatott beszélgetés alkalmával a elhangzott,
hogy 30-ig szedjék fel a faházakat.
Bencze István polgármester: Ez nem hangzott el. Lezárja a napirendet. Az összes engedélyei
rendben vannak, abba nem tudnak képviselőként beleszólni, hogy hogyan üzemelteti a
vállalkozását. A szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tesz, a többibe nem tudnak
beleszólni, abban sem, hogy három féle garnitúra van a teraszon, nem köthetik ki, hogy egy
féle garnitúra legyen. Ami a szerződésben van többé-kevésbé eleget tett, lehet rajta javítani,
nincs olyan alapos indok, hogy az ellenőrzés eredményeként felbontsák a szerződést.
A strandfürdőt valóban igényesen kialakították, nem tudja megkövetelni a Kék-Duna
bérlőjétől, hogy ugyanilyen színvonalon üzemeljen.
Szűcs Julianna képviselő: Nem a szerződés felbontást akarja, hanem a testület részéről egyen
egy ráhatást…
Kérdezi az alpolgármestert, mikor lett elbontva a Kék-Dunánál az a melléképület, amelynek a
törmeléke, a sittje ott maradt. Azóta ez a sitt tömeg ott van, a bérlő elnézi.
Varsányi Antal alpolgármester: Két éve bontották el, a terepet nem rendezték.
Szűcs Julianna képviselő: Véleménye szerint a kereskedelmi tevékenységet gyakorló
bérlőnek az üzlete környékét rendbe kellene tenni ahhoz, hogy vendégkört várjon. Adóba nem
fogja túl vinni adózási szempontból, az önkormányzatnak kell megcsináltatni a parkolót, hogy
a Kék-Dunában parkolni tudjanak, az önkormányzatnak kell elbontani azt, amit a vállalkozó
használt, az önkormányzat csináltassa meg a teraszt? Ez hogy működik.
Bencze István polgármester: Ez a tulajdonos feladata, ha egyszer meg van csinálva, az
ápolása a bérlő kötelessége.
Az eredeti napirendre térjenek vissza, az itt elhangzottak nem ennek a napirendnek a témája.
Kérdezi a napirendi ponttal kapcsolatban a képviselők véleményét.
Varsányi Antal alpolgármester: Az előterjesztéshez képest sok minden elhangzott, nem
mondja, hogy nincs igaza. De az, hogy a testületi ülésen 10-20 embernek 25 percig kell
hallgatni olyan dolgokat, amely nem tartozik szorosan a napirendhez, ez tűrhetetlen.
Korona Sándor képviselő: Év elején kérte a turisztikai pályázatok miatt, hogy nézzék át
melyek azok az ingatlanok, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak, de más kezelésében,
amelyek később turisztikai szempontból hasznosíthatóak, bevonhatók, s a falut tudnák ebből
fejleszteni. (strand, Kék-Duna vendéglő, sportpálya, Kajak tanya, Vecsési ház) Kötöttek
szerződést különböző bérlőkkel, úgy gondolja, hogy egyedül a strandfürdő bérlője teljesítette
maximálisan azt, amit a szerződésben vállalt. Sem a Kék-Duna vendéglő, sem a Kajak tanya
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nem annak tűzik, aminek nevezik, a Vecsési-féle ház is gazos, elhanyagolt. Át kellene
gondolni, hogy a rendelkezésre álló eszközök, területek hogyan hasznosulnak, hogyan
működnek, ezért az önkormányzat a felelős. Az étterem bérlője vállalta a melegkonyhás
működést, alacarte menüt, itt ezt nem érzi.
(Szűcs Julianna képviselő az ülésteremből eltávozott, jelenlévő képviselők száma a
továbbiakban: 8 fő)
Bencze István polgármester: Most is meg lehet tekinteni, rendben van, vannak apróságok, a
mit javítani kell, de általában rendben van. Az önkormányzat jogosultsága eddig tart, hogy
milyen módon szervezi meg a vendégkörét, abba nincs beleszólás. A strandfürdőhöz képest
alul marad, de nem lehet rá kényszeríteni, hogy az felújítsa.
Az eredeti kérdésére visszatérve, a júniusi ülésen beszélnek a turisztikai szempontból
számításba vehető ingatlanokról.
Bencze István polgármester a napirendet határozathozatal nélkül lezárta.
5./ Mentőalapítvány támogatási kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a
Mentőszolgálat megköszönte az előzőleg – a mentőállomás kapujának elektronizálásához –
nyújtott támogatását. Kérdezi a képviselőket, hogy az újabb támogatási igénnyel kapcsolatos
véleményüket mondják el. Adjanak-e, vagy várjanak konkrét kérésre, mert ebben a
megkeresésben a Mentőalapítvány műszerezettség javítására gyűjtene. Véleménye szerint
most nem kellene a mentőalapítványnak támogatást nyújtani, ha felhatalmazza a testület,
megkeresi a mentőalapítvány azzal, hogy ha a ráckevei mentőállomásnál fejlesztés lesz, akkor
keressenek meg, s akkor azt támogatják.
A javaslattal a képviselő-testület egyetértett, Bencze István polgármester szavazásra
bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2017. (V.31.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mentőalapítvány támogatási
kérelmét elutasítja azzal, hogy amikor legközelebb a Ráckevei Mentőállomáson fejlesztést
terveznek, akkor keressék meg a Képviselő-testületet további támogatási igénnyel.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
86/2017. (V.31.) Kt.számú
Határozat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mentőalapítvány támogatási
kérelmét elutasítja azzal, hogy amikor legközelebb a Ráckevei Mentőállomáson fejlesztést
terveznek, akkor keressék meg a Képviselő-testületet további támogatási igénnyel.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

6./ PR Telecom kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
Bencze István polgármester: Előterjesztésében elmondja, hogy a PR Telecom képviselője
Kátai Csaba megkereste az önkormányzatot, hogy az OMK falán szeretnének kihelyezni
reklámozási célból egy molinót, melynek fejében a művelődési ház internet sávszélességét a
maximálisra növelnék térítésmentesen.
Véleménye szerint nincs az OMK-nak olyan hatalmas internet sebességre szüksége, hogy ezt
egy csereüzletbe beszámítsák, inkább anyagilag egy rendezvényhez járuljanak hozzá.
Varsányi Antal alpolgármester: A PR Telecom tudomása szerint önző módon nem járt el
tisztességesen több előfizetőjével, ezért nem támogatja.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Szolgáltatói oldalról ez egy reklámkihelyezésről szól, bővítésről,
amelynek van gazdasági értéke, gazdasági oldalról ez az ellentételezési értéke szinte semmi.
A felajánlott sávszélesség növelés a szolgáltatónak sem új beruházást, sem kieső bevételt nem
jelent. Véleménye szerint is, ha egy komoly reklámozást kér egy olyan intézménytől, ahol
sokan megfordulnak, annak komolyabb ellenértéke van, mintsem a sávszélesség növelése,
amit az intézmény nem biztos, hogy ki tud használni.
Bencze István polgármester: Itt egy konkrét ajánlat van, vagy elfogadja a testület, vagy nem.
Ezt nem fogja megszavazni, ha egy új ajánlattal keresik meg az önkormányzatot, azt
megvizsgálják.
Szabó Andrea képviselő: Egyetért az elhangzottakkal, ez valóban reklámnak tűnik. Fel lehet
hívni a figyelmet, ha a DUSE rendezvényre készítenek egy molinót, ki tudják tenni, a reklám
fejében szponzorálják a rendezvényt.
Csikós Lászlóné képviselő: Vagy pedig a falunapi rendezvény valamelyik fellépőjének
tiszteletdíját vállalják.
Bencze István polgármester: Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja a kérelem
elutasítását azzal, hogy egy ennél konkrétabb, támogató ajánlat benyújtása esetén azt a
képviselő-testület megtárgyalja.
……../2017. (V.31.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PR Telecom ajánlatát
elutasítja azzal, hogy amennyiben a jelenlegitől jobb ajánlatot tesz, úgy azt ismételten
megtárgyalják.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
87/2017. (V.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PR Telecom ajánlatát
elutasítja azzal, hogy amennyiben a jelenlegitől jobb ajánlatot tesz, úgy azt ismételten
megtárgyalják.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

7./ Egyebek
a./ Hajós kastély tervezése
Bencze István polgármester: Legutóbbi ülésen abban maradtak, hogy a főépítész asszonyt és
Fekete Miklós tervezőt, megkérdezik, vállalja-e a Hajós kastély terveinek elkészítését. A
főépítész – ha Fekete Miklós elvállalja – nem vállalná, mert most sok egyéb feladata van a
TAK kapcsán is. Akkor vállalta volna, ha Fekete Miklós nem vállalja. Fekete Miklós ajánlata,
630.000.-Ft-ért elkészíti a terveket. Megkérdezett másik két építészt, akik szerint ez egy reális
ár. Amennyiben a testület ezzel egyetért, úgy javasolja Fekete Miklóst megbízni a tervek
elkészítésével. Holnap délután Dunaharasztin találkozik egy pályázatíró céggel, akinek
referenciái biztosíték lehet a pozitív elbírálásara. Amennyiben meg tudnak egyezni, ez a cég
írná meg a pályázatot.
Bencze István polgármester: Javasolja tehát Fekete Miklós tervezőt megbízni egy mérnöki
költségvetés készítésével egy alaprajz és parkoló kialakításra.
Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………/2017. (V.31.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajós kastély felújításával
létrehozandó egészségügyi komplexum tervezési feladataival a Graform F.2. Kft-t bízza
meg 630.000-Ft-os vállalkozási díj ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
88/2017. (V.31.) Kt.számú
Határozat

15
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajós kastély felújításával
létrehozandó egészségügyi komplexum tervezési feladataival a Graform F.2. Kft-t bízza
meg 630.000-Ft-os vállalkozási díj ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Ispán Ignác képviselő: A főépítész és egy építész járta a települést a TAK kapcsán és
felhívták a figyelmet a Bocskai utca Horváth kerti üzletsor papírbolt mögötti területére,
amelyet korábban lebetonoztak a tulajdonosok. Most nagyon elhanyagolt állapotban van,
jelenleg nem hasznosítják. Van-e rá lehetőség, hogy leraknál térkővel, mint az állatorvosi
rendelő előtt és úgy egy kulturált parkolót alakítanának ki.
Bencze István polgármester: Jó az ötlet, beszél a tulajdonossal.
Muzs János képviselő: A hét végén hívták a Horváth-kerti épületek mögötti szemetes
területtel kapcsolatban, mit lehet tenni, hogy megszüntessék az üzletek mögötti
szemétlerakatot. Vagy a közterület felügyelőnek kellene érvényt szerezni, vagy egy kamerát
kihelyezni.
Bencze István polgármester: Ha dönt a testület – a fedezet birtokában – a plusz kamera
kihelyezéséről, megrendelik.
dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselőket a térfigyelő kamerák működésével
kapcsolatos tapasztalatokról, arról, hogy az illegális szemétlerakók hogy tudják kikerülni a
kamera felvételt.
Varsányi Antal alpolgármester és Szabó Andrea képviselő az üdülők által hétvégenként
megrakott köztéri kukákkal kapcsolatos tapasztalatát.
Korona Sándor képviselő: A gyógyszertár előtti parkoló építése kapcsán beszéltek arról, hogy
megnézik, hogy a Dabi bolt előtt és a Dobos bolt előtt hogyan lehetne egy olyan parkolási
rendszert kialakítani, hogy ne okozzon balesetet a parkolás. Jelenleg nagyon veszélyes
mindkét helyen, a szabálytalanul parkoló gépkocsik leszűkítik az utat.
Bencze István polgármester: Jövőre beütemezik, erre az évre már nincs kapacitás, a jövő évi
munkák összeállításánál beszéljenek róla.
Ispán Ignác képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a volt Tölgyfa vendéglő előtti tér
parkosításával kapcsolatban beszélnek a kertésszel.
Bencze István polgármester: A József Attila utcától a volt vendéglő sarkáig le fogják lapozni
még az idén padkával, ha megvan a padka, le lesz tolva a jelenlegi felület, 10 cm, s apró
murvával lesz megszórva. A település üzemeltető csoport asztalosai készítenek fából olyan
virágtartókat, amelybe egy facsemete is elfér, amely mobilizálható abban az esetben, ha az
üzlet valamilyen célból megnyílik és szükségük lesz az üzemeltetőknek a területre. Ez még
ebben az évben elkészül. A zöld felülethez ki kellene építeni locsoló berendezést, nincs
tűzcsap a közelben, ahonnan tudnák locsolni, mert egyébként kisül a növény.
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Varsányi Antal alpolgármester: Praktikusságot is szem előtt kell tartani, ugyan nem jó, hogy
autók, pótkocsik hetekig ott parkolnak, de a praktikusságot nehogy a szépség rovására
feláldozzák. Optimálisan kell megoldani, most is több helyen villanyvezeték alá beültették a
facsemetéket. Optimálisan próbálják meg, parkolni is kell valahol, a kamionnak is valahol le
kell tudni állni, pihenőt tartani. A murva egyébként nem tetszik, egy ideig szép, később
benövi a gaz és csúnya.
Tóbisz Lászlóné: Kérdezi, nem lenne megoldás, ha a Településfejlesztési Bizottság néhány
tagja leülne a kertésszel, a településüzemeltetési csoport vezetőjével és néhány alternatívát,
ötletet átbeszélnének a parkosításra. Kérdezi az alpolgármestert, hogy jónak tartaná, ha ott a
téren kamionok parkolnának?
Varsányi Antal alpolgármester: Nem jó, de az sem jó, ha villanyvezeték alá fákat ültetnek.
Egy kulturált parkolót el tudna képzelni oda is.
Bencze István polgármester: Abban maradtak, hogy első ütemben a járda lesz megcsinálva,
addig még le tud ülni a bizottság a kertésszel egyeztetni.
Szabó Andrea képviselő: Ha hozzá fognak a tér rendezéséhez, akkor a Tarr-Sipos Zsuzsa
által készített több féle látványterv egyike alapján kellene kivitelezni. Terveztek oda egy dísz
kutat, arról azóta egy szó sem esett, pedig elindították az engedélyeztetési eljárást is.
Bencze István polgármester: Az ÁNTSZ. Pest megyei vezetőjét személyesen megkereste, aki
azt mondta, lehet csinálni dísz kutat, de nem lehet rákötni arra a kútra, amiből jön az ártézi
víz. Csak tisztított vizet lehet rákötni.
Szabó Andrea képviselő: Ha sor kerül a kenyérbolt előtti tér rendezésére, akkor azok a tervk
kerüljenek megvalósításra, amit Tarr-Sipos Zsuzsa tervezett.
Bencze István polgármester: Magas növényeket nem lehet elhelyezni, mert akadályozzák a
belátást. Azon kívül azt valósítják meg, amiben döntöttek korábban.
Varsányi Antal alpolgármester: Mérhetetlenül sajnálja, hogy az utas pályázat nem lett
nyertes, több tanulsága is van a dolognak, a jövőben jobban oda kell figyelni, mire, mennyi
pontot lehet kapni.
Bencze István polgármester: Tudomása szerint valamennyi Pest megyei település pályázott,
Dömsöd pályázata 51 pontos volt, a nyertes legalsó pontszáma 61,5 pont volt.
Muzs János képviselő: Melyek voltak azok a szempontok, amely alapján a pályázat nem
kapott pontot, a környékbeliek pedig igen?
Bencze István polgármester: Hivatalos értesít még nem jött, de megvan a feltételrendszer,
miért lehet plusz pontokat kapni.
Pl. útaszfaltozás helyett kressz táblákat kellett volna kihelyezni, jóval több zöld felületet
kellett volna betervezni, vízelvezetést stb.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az ilyen pályázatoknál nem szabad arra rámenni, hogy maximális
aszfalt mennyiség kerüljön bele minden más rovására. A forgalombiztonság technikák
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eszközök telepítése, gyalogátkelőhely kialakítása, forgalomterelés lassítás, ahol szükséges,
zöldfelület kialakítás, komplex csapadékvíz elvezetés, ha nem fér el, zárt rendszerben.
Szabó Andrea képviselő: Két hozzászólása lenne, egyik ügyrendi kérdés, a képviselői
hozzászólások időbeli szabályozását tartalmazza az SZMSZ. Jó lenne, ha betartatnák. Vannak
olyan napirendek, amelyek nagyon hosszúak és vannak hozzászólások, amelyek nem ide
tartoznak.
Másik dolog, a dabiak egy parkot álmodtak a jelenlegi buszforduló mögötti üres térre. Egy
dabi emlékparkot szeretnének csinálni. Ehhez vannak felajánlások, ezt jövő őszre szeretnék
megcsinálni. Lenne egy trianoni emlékmű, keresztzászló pihenő padokkal. Úgy gondolja,
hogy ez felajánlásokból is meglesz, nem nagy anyagi befektetést igényel. A játszótér előtti
részen, egy komplex, szép park lenne.
Muzs János képviselő: Tavaszi testületi ülésen szóvá tette, jelzések voltak a lakosság
részéről, a buszok a faluban össze-vissza parkolnak, több lakos is nehezményezte, hogy
hajnalban indulnak, télen hajnalban járatják a motort. Emlékezete szerint volt egy
önkormányzati rendelet. Kérdezi a jegyzőt, van-e erre rendelet, amely egyértelműen
szabályozza, hol parkolhatnak a buszok? A lakosok nyugalmát is zavarják, az utakat is tönkre
teszik. Esetleg a VOLÁN-nal tárgyalni, hogy az önkormányzat kijelölt területet, a
gépkocsivezetők pedig ott parkoljanak.
Bencze István polgármester: A VOLÁN nem partner ebben, amikor az önkormányzat
elkészíttette az Ady Endre út végén a buszfordulót, parkolót, az sem tetszett, hogy az
önkormányzat megcsinálta.
Csikós Lászlóné képviselő: Képviselői fogadóórán felvetődött a nyilvános WC kérdése,
igénye.
Bencze István polgármester: Technikailag nehéz megoldani, másrészt hova, hogy a
szomszédokat ne zavarja, központi helyre, de hogy a mellette lévő ház ne értéktelenedjen el.
A csatorna üzemeltetőkkel történt egyeztetés szerint egyetlen helyre lehetett volna telepíteni,
a piacnál lévő parkoló első két helyére, arra viszont a vendéglő ablakai nyíltak volna. Keresni
kell alkalmas központi helyet, ahol nem zavar senkit, s a jövő évi költségvetésbe be lehet
tervezni. Jogos az igény, de Dömsödnél nagyobb településen nincs nyilvános WC.
A képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját. (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

