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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 

 

Ülés helye: Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tárgyaló 

Ülés ideje: 2017. augusztus 4.  

 

 

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, képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző 

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott 

képviselőből 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 

szereplőt napirendi pontokon kívül javasolja még megtárgyalni a híddal kapcsolatos 

közbeszerzési ajánlatokat, melyről dönteni kell, továbbá a csatorna vagyon települések közötti 

megosztásáról kell dönteni. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátja az 

alábbi határozati javaslatot:  

 
…………/2017. (VIII.4.) 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./ Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében című pályázat önerő biztosításával kapcsolatos döntés 

4./ További önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos döntések 

5./ „Szép Dömsödért” Emlékplakett Díj – 2017. odaítélése 

6./ Híd építéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

7./ Csatorna közmű települések közötti vagyonmegosztás  

8./ Egyebek 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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110/2017. (VIII.4.) 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./ Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében című pályázat önerő biztosításával kapcsolatos döntés 

4./ További önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos döntések 

5./ „Szép Dömsödért” Emlékplakett Díj – 2017. odaítélése 

6./ Híd építéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

7./ Csatorna közmű települések közötti vagyonmegosztás  

8./ Egyebek 

 

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 kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2017. (VIII.4.) 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: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
111/2017. (VIII.4.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztést – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző az írásbeli előterjesztést kiegészíti az alábbiakkal:  
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Bejelentés érkezett a hivatalba, hogy a falu határában az övcsatorna mellett illegális  hulladék 

lerakás folyik. A polgármesterrel folytatott helyszíni szemle alkalmával meggyőződtek ennek 

valódiságáról, sőt ott dolgozókat is láttak, akik megjelenésükkor elmenekültek.  Adatokat 

gyűjtöttek tegnap, sejtik, hogy milyen kör áll az ügy mögött. A hulladékgazdálkodási rend 

megsértése bűntett miatt a mai napon feljelentést tett a rendőrségen. Környezetvédelemhez, 

Katasztrófavédelemhez, Vízügyi Igazgatósághoz is megy a feljelentés.  

 

Bencze István polgármester: Elásva ezen a területen minimum 8-10 kamionnyi kommunális 

hulladék szemét van. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2017. (VIII.4.)  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: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

 
112/2017. (VIII.4.)  Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 

  

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázat önerő biztosításával kapcsolatos 

döntés 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester: Mindenki előtt ismert, miről van szó, tegnap előtt kibővített 

TFB. ülést tartottak, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta.  

 

Ispán Ignác biz.elnöke: A bizottság javaslata, hogy adják be ezt a pályázatot, tudomásul 

veszik, hogy a    42 millió Ft-os önrészt biztosítani kell.  

 

Bencze István polgármester: Némi vita alakult ki a bizottsági ülésen, ő maga sem szeretné, ha 

csődhelyzethez közeli helyzetben adnák át a gazdálkodást a következő testületnek, amely 

kezelhetetlenné válik, de ha ide tudnak hozni akár 170 millió Ft-ot akár 40 milliós hitel 

felvétellel is, ez nem lehet kérdés. Sajnálja, hogy öt évvel ezelőtt nem fejlesztettek hitelre, 

mert ez a költségvetés ezekkel a kamatokkal elbírta volna.  
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Korona Sándor képviselő: Nem az egészségügyi beruházás ellen fogalmazta meg ezeket a 

kételyeket, hanem annak érdekében, hogy egy olyan tervet tegyenek le az asztalra, ami 

alapján garantált, hogy az önkormányzat ütemezetten vissza tudja fizetni. Ezt gondolják át és 

ehhez keressenek egy megfelelő háttér konstrukciót. Akkor merült fel, hogy ingatlanokat 

tudnának értékesíteni, ami fedezet lehet az önrészre.  

 

Bencze István polgármester: Egyetért ezzel, ha nem lenne ez a szituáció, ezt akkor is 

megtehetnék. Vannak olyan ingatlanaik, amit soha nem fognak használni, meg lehet vizsgálni, 

hátha el tudnának adni egy olyan ingatlant, amelyen vállalkozás indulna.  

 

Ispán Ignác képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a kiürült orvosi rendelők sorsát is 

meg kell vizsgálni. 

 

Lázár József képviselő: Évtizedek óta azon volt a testület, hogy ne keverje magát adósságba, 

s mennyivel jártak jobban, mint vették fel a hitelt, akik milliárdokat költöttek el, s két évvel 

ezelőtt megkapták ugyanezt a támogatást. Úgy gondolja, hogy ezt a  42 milliót Ft-ot a 

hátralévő két évben ki tudják gazdálkodni, s még mindig nem adósodnak el, nem hagynak a 

következő testületre hitelt. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…………/2017. (VIII.4.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2017. (VII.6.) Kt.számú 

határozatában döntött az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázati kiírásra pályázat 

benyújtásáról.  

 

Az elkészült dokumentáció és árkalkulációk alapján a pályázathoz szükséges önerő 

42.425.280-Ft lesz, melyből 33.910.280-Ft-ot a 2017/2018 évi költségvetés terhére, és 

8.515.000-Ft-ot a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja Dömsöd Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
113/2017. (VIII.4.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2017. (VII.6.) Kt.számú 

határozatában döntött az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázati kiírásra pályázat 

benyújtásáról.  

 

Az elkészült dokumentáció és árkalkulációk alapján a pályázathoz szükséges önerő 

42.425.280-Ft lesz, melyből 33.910.280-Ft-ot a 2017/2018 évi költségvetés terhére, és 
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8.515.000-Ft-ot a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja Dömsöd Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

4./ További önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos döntések 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztést – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A belterületi utas pályázattal kapcsolatban a Településfejlesztési 

Bizottság döntött arról, hogy szeptemberben tesz újabb javaslatot az utcalistákra. 

Most arról kellene döntést hozni, hogy kiírja a testület a Középső út, Felső-Dunapart egy 

szakaszának a felújítására, két okból sürgős lenne, egyrészt, hogy idén megvalósuljon, és 

jövőre ismét tudnának indulni a következő pályázaton, másrészt nehogy összeérjen a  híd 

munkálataival,  jó lenne, ha a híd felújítás előtt el tudna készülni. 

 

Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság konkrét döntést nem hozott, de javasolják 

mindenképpen. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
……../2017. (VIII.4.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete beszerzési pályázatot ír ki a 

Középső út, Felső-Dunapart egy szakaszának a felújítására. 

 

A Képviselő-testület az ajánlati felhívás elkészítésével és megküldésével. 

megbízza a Dömsödi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját. 
 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú -  6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
114/2017. (VIII.4.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete beszerzési pályázatot ír ki a 

Középső út, Felső-Dunapart egy szakaszának a felújítására. 

 
A Képviselő-testület az ajánlati felhívás elkészítésével és megküldésével. 

megbízza a Dömsödi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját. 
 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 
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5./ „Szép Dömsödért” Emlékplakett Díj – 2017. odaítélése 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság a javaslatokat 

áttárgyalta, megjelentették a fotókat a javasolt ingatlanokról. Egy közületet javasol a bizottság 

emlékplakettre, illetve 13 ingatlan került a bizottság elé, amely közül kiválasztotta azt a 10 

ingatlant, amelyet a Szép Dömsödért Emlékplakett Díjra javasol. Részletesen ismertette a 

javaslatot. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

…/2017. (VIII.4.) 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: 

 

Családi ház kategória: 

 

dr. Borovszki Timea Dömsöd, Középső út 134. 

Antalffy Thomas  Dömsöd, Középső  Dunapart 27. 

dr. Almási Mihály  Dömsöd, Szabadság út 123. 

Bradács Zoltán  Dömsöd, Dunavecsei út 55. 

Tóth András  Dömsöd, Almáskert út 3. 

Richter Gyula  Dömsöd, Almáskert út 2. 

Gulyás Sándor   Dömsöd, Tassi út 39.   

Krisztián Zsolt  Dömsöd, Kisfaludy u. 10. 

Juhász Zoltán  Dömsöd, K. Nagy László u. 4. 

Bődi Csaba  Dömsöd, Széchenyi út 44. 

 

Közületek kategória: 

Canal System Plaszt Kft. Dömsöd, Nagy tanya 

Műanyag Üzem  

Laczkó József üv. ig. 

 

Az emlékplakettek a 2017. augusztus 20-i önkormányzati ünnepség keretében 

kerülnek átadásra. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 20. 
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Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

115/2017. (VIII.4.) 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: 

 

dr. Borovszki Timea Dömsöd, Középső út 134. 

Antalffy Thomas  Dömsöd, Középső  Dunapart 27. 

dr. Almási Mihály  Dömsöd, Szabadság út 123. 

Bradács Zoltán  Dömsöd, Dunavecsei út 55. 

Tóth András  Dömsöd, Almáskert út 3. 

Richter Gyula  Dömsöd, Almáskert út 2. 

Gulyás Sándor   Dömsöd, Tassi út 39.   

Krisztián Zsolt  Dömsöd, Kisfaludy u. 10. 

Juhász Zoltán  Dömsöd, K. Nagy László u. 4. 

Bődi Csaba  Dömsöd, Széchenyi út 44. 

 

Közületek kategória: 

Canal System Plaszt Kft. Dömsöd, Nagy tanya 

Műanyag Üzem  

Laczkó József üv. ig. 

 

Az emlékplakettek a 2017. augusztus 20-i önkormányzati ünnepség keretében 

kerülnek átadásra. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 20. 

 

6./ Híd építéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

Előadó: Bencze István polgármester:  

 

Bencze István polgármester: Három ügyvédi irodától kértek ajánlatot a közbeszerzésre 

lefolytatására, az Őszy ügyvédi irodán kívül egyik sem nyújtott be ajánlatot. Jelen ajánlat 1,5 

millió Ft, a másfél évvel ezelőtt kialkudott 800 ezer Ft-tal szemben. Ez nem az infláció miatt 

ennyi, hanem azért, mert a gyorsabb eljárás érdekében megbontják a közbeszerzést, a 

közüzemek áthelyezése külön lesz közbeszereztetve, a hídépítés szintén külön. Első ütemben 

a közüzemek áthelyezésre lesz a közbeszerzés kiírva. Egyetlen érvényes ajánlat érkezett, ezért 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
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………../2017. (VIII.4.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „100 hrsz. Dömsödi Holt-

Dunát keresztező átereszek vasbeton híddal történő kiváltásának beruházása” elnevezésű 

projekttel kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásával az Őszy Ügyvédi Iroda Őszí és 

Őszí Kft-t bízza meg, bruttó 1.524.000-Ft megbízási díjért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
116/2017. (VIII.4.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „100 hrsz. Dömsödi Holt-

Dunát keresztező átereszek vasbeton híddal történő kiváltásának beruházása” elnevezésű 

projekttel kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásával az Őszy Ügyvédi Iroda Őszí és 

Őszí Kft-t bízza meg, bruttó 1.524.000-Ft megbízási díjért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A szétválasztás egyébként is szükséges az eljárás gyorsítása 

érdekében, különböző szakhatóságokat már megkerestek annak érdekében, hogy ne az eljárási 

határidő végén kapják meg a szakhatósági engedélyeket. A héten megjöttek a szakhatósági 

megkeresések, az engedélyező hatósági mindent megküldtek. Eljárási díjak befizetésre 

kerültek, várhatóan az eljárási határidő töredékén belül megkaphatnak mindent.  

 

Bencze István polgármester: Sok segítségek kapnak a kapcsolatrendszer révén olyan cégektől 

is, amire nem gondoltak.  

Az elmúlt héten az FM-nél járt, más ügyben, s a főosztályvezető közölte, hogy a híddal 

kapcsolatban szerződés módosítást nem lehet eszközölni, december 31-ig meg kell épülni a 

hídnak. Ezen információ birtokában beszélt a Pontterv Zrt. kereskedelmi igazgatójával, s 

közölte, az első kifizetés a tervezésre akkor történik meg, ha 100 %-ban biztosan látják, hogy 

a híd az idén elkészül.  

 

7./ Csatorna közmű települések közötti vagyonmegosztás  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A 2000-2002 között megépült szennyvízcsatorna hálózatról van 

szó. 2010. körül merült fel, hogy átalakítják a csatorna beruházási társulást, ezt Ráckeve 

speciálisan intézte, így létrejött kettő társulás, egyiket az Államkincstár nem jegyezte be, a 

régi, amely hivatalosan nem is létezhetne, előkerült, még mindig létezik, ki kellene adni a 

települések vagyonát. A rendező elv az lenne, mivel időközben ÁFA mentessé tette a törvény 

ezeket a vagyonátadásokat, most már ingyenesen át lehet venni aszerint az elv szerint, hogy 

mindenkinek a saját szakaszára megkötött üzemeletetési szerződés szerint a település 
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közigazgatási határán  belüli vezeték és kiszolgáló műszaki berendezések átkerülnek a 

települések saját vagyonába méter, darab szám szerint, míg a tisztítóművel kapcsolatos 

dolgokban a vagyoni hozzájárulásból számított tulajdoni hányad arányában. Ha megtörténik a 

vagyon átadás, utána lehet a későbbiekkel kapcsolatban elgondolkodni, hogyan érdemes a 

jövőben kezelni. Ismerve a hálózat műszaki állapotát, nem célszerű külön menni, mert az 

elaprózza az anyagi lehetőségeket. Elképzelhető, felvetődött a polgármesterek között, az lenne 

jobb ötlet, ha egy jogi személyiségű új társulás jönne létre, aki az üzemeltetési kérdésekben 

jár el. Sokkal jobb megoldásnak tartják, mint az a fajta közös képviseletet, amit egy másik 

megállapodással tennének elő, ott a nem képviselő önkormányzatok kiszolgáltatottabb 

helyzetbe kerülnének.  

 

Bencze István polgármester: Arra kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a szerződés 

aláírja, arra kellene döntés, ha megosztódik, akkor ez a vagyon belekerüljön a törzsvagyonba. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…………/2017. (VIII.4.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízcsatona közmű 

vagyon megosztására és kiadására irányuló megállapodást az előterjesztés szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
117/2017. (VIII.4.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízcsatona közmű 

vagyon megosztására és kiadására irányuló megállapodást az előterjesztés szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./ Egyebek 

 

Lázár József képviselő: Nagyon rosszul érintette a Székely Tiborral folytatott hatósági 

eljárás. Azt gondolta, hogy a közterület-felügyelő megkeresi és szól neki. Ezt az eljárást kicsit 

erősnek tartotta vele szemben.  

A szeméttelepen járt, zöld hulladékot vitt a telepre, s az ott dolgozóktól azt a tájékoztatást 

kapta, hogy a telep teljesen teli van, engedélyt még nem kaptak,  hogy tovább lehessen 

bővíteni. Magyarországon egy PET palack feldolgozó van Karcagon. Ez olyan 
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hulladékmennyiség, amit kezelni kell. Ha bővíteni tervezik a telepet, esetleg meg lehetne 

pályázni, és idehozni egy PET palack feldolgozó üzemet. Ez munkalehetőséget is adna a 

lakosságnak.  

 

Bencze István polgármester: Jó az ötlet, de ez így nem működik. Létezik egy Nemzeti 

Hulladékkezelő és Koordináló RT, aki meghatároz mindent.  

Elindult egy irány, mely szerint átkerülnek a Duna-Tisza közi régióba. Valamennyi érintett 

önkormányzat megszavazta, hogy a közös képviselő a dömsödi polgármester. Amint erre egy 

kis lehetőséget is lát, szem előtt tartja a javaslatot. A régiónak 12 tagú tanácskozó testülete 

lesz, 9 tag, egy elnök, aki a kecskeméti alpolgármester lesz, három alelnök, az egyik alelnök a 

mindenkori dömsödi polgármester.  

 

Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen szóba került, folyik az energetikai korszerűsítés 

az intézményekben, mennyire fogják tudni tartani a határidőt? 

Vizes munka kapcsán beszélt egy Hajós családtaggal, aki elmondta, hogy minden 

követelésüket úgy tudnák rövidre zárni az önkormányzattal szemben – Kurta köz, kék híd, 

átvágás – ha az önkormányzat a  Hajós utca lekerített részébe a vizet bevinné, a lekötéseket 

saját maguk megcsinálnák.  

 

Bencze István polgármester: A kivitelező azt a tájékoztatást adta, hogy jövő héten 15 fővel 

bővül a kivitelezői létszám, minden határidőt tartanak. Lehet, hogy az egészségháznál, 

sportcsarnoknál lesz csúszás, de az óvoda, iskola határidőre befejeződik.  

A Hajós utca vízellátással kapcsolatban elmondta, hogy ezen már túl vannak, a Daköv. egyik 

vezetőjét levitte, megmutatta miről van szó. 

 

Korona Sándor képviselő: Vízzel kapcsolatban – szintén a bizottsági ülésen volt szó – a 

Neptun és a Napospart… 

 

Bencze István polgármester: Negyedszerre futnak neki. Az önkormányzat nagyon szívesen 

megszervezi, ha az utca 50 %-a rábólint, zsebbe nyúl és fizet. Társulatot kell alakítani és a 

társulat finanszírozza.  

Ha egy kicsit várnak, lehet megoldódik, mert a DAKÖV. adatokat kért, pályázni szeretnének 

azon a területen egy új víztorony építésére.  

 

Korona Sándor képviselő: A hídépítés kapcsán elhangzott a közművek áthelyezése, ez mikor 

történik meg, többen kérdezték. 

 

Bencze István polgármester: Ez nem fogja befolyásolni a forgalmat. 

 

Korona Sándor képviselő: Pályáztak a belterületi utakra, nem volt sikeres a pályázat, annak 

keretében szerették volna megoldani az elkerülő utakat. Tudnak-e csinálni valamit a Bucsi 

közzel illetve az átvágásnál a gödrös résszel, pár hétig ott fog folyni a forgalom.  

 

Bencze István polgármester: Kikátyúzzák, a padkarészt zúzott kővel látják el.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Egyik kérdése, a német úttal kapcsolatban valamilyen 

döntést kellene hozni. Másik pedig a Dömsödi Napok tapasztalata. Képviselőtársa szerint több 

ezer látogatóra számítottak, ezzel szemben 150 néző volt a Kormorán koncerten. Rengeteg  

pénzt elköltöttek, nagyszabású rendezvényt csináltak, a rendezvény minősége maximálisan jó 

volt, de a későbbiekre tekintettel szűkíteni kellene ezt másfél naposra. Véleménye szerint 
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minimum egy utcát ebből a költségből fel tudnak volna újítani. Az önkormányzat 

állományának is maximálisan a falunap az munkaidő. Úgy érzi, hogy az OMK igazgatóját egy 

kicsit cserben hagyták, minden féle apró dologgal neki kellett foglalkoznia. Tanulságképpen a 

következő alkalommal tudatosítani kell az önkormányzat dolgozóival, hogy szükség van 

rájuk, ez a nap a falu érdeke, dolgozni kell.  

 

Bencze István polgármester: Sokkal megfontoltabbnak kell lenni, jobban átgondolni, egy 

falunapra minőségi szórakoztató fellépőket nem biztos, hogy kell hozni. Látható volt, hogy 

melyik előadónál telt meg a nézőtér. 

 

Korona Sándor képviselő: Ha a falunak csinálják, akkor azt kell figyelembe venni, mi az 

igény.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Kérdezi a képviselőket a németországi látogatással 

kapcsolatban. Jó lenne, ha fiatalok is tudnának menni több okból is, a nyelvgyakorlás 

érdekében stb. 

 

Lázár József képviselő: Nem tud menni.  

 

Bencze István polgármester: Tudomása szerint Szűcs Julianna képviselő szándékozik menni.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Egy hozzávetőleges összeget jó lenne, ha meghatározna a 

testület, amivel tudja támogatni a buszköltséget, mert ez a probléma. Vagy marad az a 

lehetőség, hogy saját gépkocsikkal mennének. Egy 40 fős busz 1.200 e Ft. 

 

Bencze István polgármester: Arról kellene dönteni, hogy fél millió Ft-ot odaadnak a buszra. 

 

Korona Sándor képviselő: Testvértelepülésre pályázott 800 e Ft-ba nem fér bele? 

 

Bencze István polgármester: Azt erre nem lehet használni. 

 

Lázár József képviselő: Van egy Dömsödért Alapítvány, abból nem lehet? 

 

Bencze István polgármester: A Dömsödért Alapítvány már szinte kiürült.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Akik utaznak, finanszírozzák meg a zömét, s ha egy-két 

százezer forint hiányzik, az lehet támogatásból. Viszonylag kevesen vannak, 20-25 fővel 

elindítani egy 40 fős buszt, nem lehet. Jó lenne kisebb busz, de augusztusban nincs már 

kapacitásuk.  

 

Lázár József képviselő: Támogassák, mert Dömsödöt viszik. 400 e Ft-tal javasolja 

támogatni.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Augusztus 14-én várható az óvodavezetői pályázat miatt még egy 

testületi ülés, mi van, ha akkor döntenek, az még 10 nappal indulás előtt van, addig letisztul, 

látszódik, mi az az összeg, ami szükséges hozzá.  

 

Korona Sándor: Ha van 500 e Ft., szívesebben adná a szüreti mulatságra, vagy az OMK 

programra, azt többen élveznék, többen venné igénybe.  
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Bencze István polgármester: Azt is lehet, hogy öt kocsiba beülnek és kimennek, Dömsödöt 

képviselik, polgármesteri hatáskörben gépkocsi használatot aláír, az nem 400 e Ft., hanem 

100  e Ft., 

 

Varsányi Antal alpolgármester: Maximum 2-300 ezer Ft-os hozzájárulás, ami még 

elfogadható.  

 

Bencze István polgármester: Augusztus 14-én visszatérnek erre, javasolja, hogy 200 e Ft-tal 

járuljanak hozzá a kisbusz költségeihez. 14-én döntsenek, addig a végleges névsor is eldől. 

Egy esetben lehet nagy busz, ha összejön a 40 fő és 20 ezer Ft-ot kifizetik, akkor a többit az 

önkormányzat kiegészítheti.  

 

Csikós Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy megfelelnek-e a Szép Dömsödért emlékplakettek 

az eddigi formában?  

 

Bencze István polgármester: Igen. 

 

Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Bizottsági ülés végén Tarr-Sipos Zsuzsa beszámolt az 

értéktár munkájáról, elhangzott, hogy a következő testületi ülésre hozza a beszámolót, s a 

testületnek is beszámol.  

 

Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 

megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bencze István     dr. Bencze Zoltán 

                           polgármester     jegyző 


