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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. november 29.    

 

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, Vargáné Ágoston Julianna főépítész 

 

Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 

Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna 

képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Vargáné Ágoston 

Julianna főépítész,  dr.Tenke Edit Ráckevei Járási Hivatal vezető-helyettes, Christoph 

Gáborné GYEJO. vezetője, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő  

 

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

képviselő közül 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. A 

meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni, majd szavazásra bocsátotta 

az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2017. (XI.29.) 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./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.)  rendelet 

módosítása 

4./ Településrendezési eszközök felülvizsgálat és a településfejlesztési koncepció 

tervezőjének kiválasztása   

5./ Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv áttekintése  

6./ Az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2003. 

(XII.18.) rendelet módosításáról 

7./ A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

megvitatása 

8./ Tájékoztató az önkormányzat vállalkozási tevékenységéről 

9./ Folyószámla hitelkeret szerződés megkötése 2018. évre 

10./ Az ivóvíz fertőtlenítésével kapcsolatos új megoldás  

11./ Híd- útépítéssel kapcsolatos új közbeszerzési eljárás kiírása  

12./ Egyebek  

 

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: 

 
187/2017. (XI.29.) 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./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) rendelet 

módosítása 

4./ Településrendezési eszközök felülvizsgálat és a településfejlesztési koncepció 

tervezőjének kiválasztása   

5./ Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv áttekintése  

6./ Az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2003. 

(XII.18.) rendelet módosításáról 

7./ A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

megvitatása 

8./ Tájékoztató az önkormányzat vállalkozási tevékenységéről 

9./ Folyószámla hitelkeret szerződés megkötése 2018. évre 

10./ Az ivóvíz fertőtlenítésével kapcsolatos új megoldás  

11./ Híd- útépítéssel kapcsolatos új közbeszerzési eljárás kiírása  

12./ Egyebek  

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Bencze István polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a képviselőket 

arról, hogy a könyvtárban a tegnapi nap során átfogó ellenőrzést végeztek az Emberi 

Erőforrások Minisztériumtól, megdicsérték a könyvtár dolgozóit és a munkájukat.  

 

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. (XI.29.) 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: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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188/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Muzs János képviselő: November 3-án a ráckevei polgármesterrel egyeztetettek a dunaparti 

utak önkormányzati tulajdonba vételéről, ezzel kapcsolatban van-e lépés? 

Turisztikai pályázattal kapcsolatban írta a polgármester, hogy Kánai Gergely pályázatíróval 

egyeztetett. Itt lehet tudni konkrétumot, mi az ami kiírásra kerül, vagy általánosságban 

tárgyaltak.  

 

Bencze István polgármester: Felvette a kapcsolatot a a KDV Ráckevei kirendeltség 

vezetőivel, megbeszélték, hogy közösen kérik a dunaparti utak tulajdonjogát a Magyar 

Államtól. Megkapták a KDV-től azokat a térképszelvényeket, amelyek Dömsödöt érintik, 

bejelölték azokat a területeket, amelyek jelenleg állami tulajdonban vannak. Előkészítés után  

az illetékes szervekhez megküldik. Pályázni így nem tudnak rá, gyakori a vita, kinek a 

területén van pl. egy fa, kinek a dolga, az ügyfeleket egymáshoz küldözgetik stb. Az 

önkormányzati tulajdonba vétellel ez megoldódik.  

Turisztikai pályázattal kapcsolatban konkrétum nincs, tegnap beszélt Kánai Gergellyel, aki 

lent volt vele, a Dunapart rendezését nem vállalta. Kimondottan turisztikával foglalkozó 

szakember, nem a turisztikához megfelelő környezet kialakításában járatos, hanem szálláshely 

kialakítás stb. Tegnapi nap folyamán itt járt egy – korábban útépítést tervező cég – akit 

megbízott azzal, hogy első  lépcsőben a Dunapartot a strandtól az Evig üdülőig költségelje, 

(aszfaltozás, part kiépítése rakpart szerűen, komplett sétány, parkolóhelyek kialakítása, 

zöldfelület, földkábeles  kandeláber ) második ütemben pedig a strandtól a kék hídig.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
……./2017. (XI.29.) 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: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
189/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) rendelet 

módosítása 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet 

megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja. 

 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 

június 30-i határral lett lezárva az első módosítás, ez a következő negyedévben történt 

események átvezetése, illetve azok a tételek vannak benne, amelyeket muszáj volt saját 

hatáskörben pl. a likvid hitel miatt technikai jelleggel, ez egy jelentős összeg. Belső 

átcsoportosításokat is kellett intézményeknél megtenni, a keretek ahol szűkös volt, hozzá 

kellett igazítani. Az előirányzatokon belüli mozgásokat vezetik át, ezt is be kell mutatni a 

képviselő-testület részére. Év elején kapott engedélyt a hivatal egy létszám bővítésére, mely a 

létszámtáblában a köztisztviselői létszámoszlopban található meg. Ami az előterjesztésből 

illetve a rendelet-tervezet szövegéből kimaradt, szeretné, ha a képviselő-testület elfogadná, 

ezzel az előterjesztéssel együtt hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési rendelt 11. §. /1/ 

bekezdését is módosítja. Ezzel a hivatal egy lehetőséget kapott, a bérlap nincs módosítva, erre 

azért van szükség, mivel az idén két kolléga tölti a felmentési idejét, a munkájukat el kell 

végezni. A könyvelési rendszer nem engedi, hogy nem köztisztviselő munkát végezzen a 

rendszerben, a saját neve alatt kell dolgozni, határozott idejű kinevezést kellett adni annak, aki 

a később nyugdíjba vonuló helyébe lép. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  

 
14/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. november 30. 

A rendelet hatályba lép: 2017. november 30. 

 

4./ Településrendezési eszközök felülvizsgálat és a településfejlesztési koncepció 

tervezőjének kiválasztása  

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az előző ülésen is téma volt ez a napirend, amikor is a testület a 

pályázatot eredménytelennek nyilvánította, tekintve, hogy a Pestterv Kft. olyan ajánlatot tett, 

amely tartalmilag nem volt összehasonlítható, nem volt elfogadható, a többi ajánlat pedig a 
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Pestterv ajánlatának majdnem a duplája volt, ezért döntött a testület úgy, hogy az ajánlatot 

megismétli.  

 

Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottsági ülésen beszéltek a napirendről, az ár 

dominált, szembetűnően nagy volt a különbség az ajánlattevők között. Felvetődött, hogy a 

Pestterv tartalmilag talán nem produkálja azt, amit a többi ajánlattevő, de a többségnek azt 

volt a véleménye, hogy akkora az árkülönbség, hogy kénytelenek ebben a formában. 

 

Bencze István polgármester: Arra gondolt, hogy ebben az ínséges időben, amikor állandó 

pénzproblémája van az önkormányzatnak,  mi lenne, ha eredménytelennek nyilvánítanák ezt a 

pályázatot és igazodnának  ahhoz, amit a kormány eléjük tesz, abban az esetben, ha nem 

bíznak meg egyetlen céget sem, minimum 8 millió Ft-ot a jövő évi költségvetésből 

megspórolnak. A főépítész utána nézett és ismerteti a lehetőséget. 

 

Vargáné Ágoston Julianna főépítész: 2018. december 31-ig a jelenlegi hatályos rendelet 

szerint minden településnek felül kellene vizsgálni és újat készítenie.  Amennyiben ez nem 

történik meg, úgy az Országos Építési Szabályzat előírásait kell alkalmazni. Utána nézett, 

nem igen tudják, hogy működik ez a gyakorlatban, mert mindenkinek van ilyen olyan 

rendezési terve. Az a szabályozás, az az övezetbe sorolás, hogy lakóövezet, ipari, intézményi, 

ez is megszűnne, nem lenne semmi szabályozás, ez így nehezen működne, jogszabály szerint 

ez van. Most kerül a kormány elé a településrendezési törvénnyel kapcsolatos módosítás, 

amiben javaslatként szerepel, hogy ezt a időpontot 2020-ig kitolják. Nem biztos, hogy 

elfogadásra kerül. Egy olyan tanácsot kapott, hogy a Miniszterelnökség építési helyettes 

államtitkárságára írjon a polgármester egy levelet, amiben leírja a problémát. Szeretnék a 

rendezési tervet, de erre nincs anyagi háttér, kérik a segítséget, vagy halasztási határidővel, 

vagy segítséget, vagy támogatás formájában segítsenek a megvalósításában. 

 

Bencze István polgármester: Javasolja, hogy állapítsa meg a képviselő-testület a pályázat 

eredménytelenségét, a végleges döntés elodázását, vagy tudnak támogatást kérni, vagy ha a 

határidő a kormány által kitolásra kerül, sokkal alaposabban át tudják tárgyalni.  

Településfejlesztési Bizottsági ülésen különböző kifogások merültek fel, lehet, ha megfelelő 

anyagi támasz van a kezdeményezés mögött, nem biztos, hogy a most kézenfekvő ajánlatot, 

akit most ki kellene választani, azt választanák. 

 

Muzs János képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Váci önkormányzat perben áll a 

Pesttervvel, ezzel kapcsolatban érdeklődtek-e a váci polgármesternél?  

 

Bencze István polgármester: Nem kérdezte meg, mert ez egy teljesen új szituáció. 

Okafogyottá vált, mivel úgy gondolja, hogy a jelenlegi szituációban nem kellene a Pesttervet 

megbízni.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Mi volt az az óriási különbség a műszaki tartalomban. 

 

Vargáné Ágoston Julianna: Papíron a kiírás szerint nincs műszaki tartalombeli különbség, 

árbeli különbség van, a műszaki tartalmat ugyanazt írta le a Pestterv is. A határidőt tartja 

kifogásolhatónak, nem egész egy éves elkészítési időt ajánlottak meg, a másik három 

ajánlattevő kb. másfél év körüli határidőt. Ráckevén most csináltak hasonló módosítást, 

másfél év, ami alatt feszült tempóval ugyan, de alaposan meg lehet csinálni. A rövid 

határidőből lehet a csökkentett műszaki tartalomra következtetni. A határidőt véli 

kétségesnek, ennyi idő alatt nem lehet megcsinálni.  
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Varsányi Antal alpolgármester: Korábban a Pestterv csinálta a rendezési tervet, jobban 

ismeri a települést és rendelkezik egy csomó adattal, amit fel tud használni. Elfogadja, hogy 

nem olyan sürgős, de fele pénzért vállalta, mint a többiek. A Pestterv – tudomása szerint – a 

rendezési tervet is tisztességesen elkészítette.  

 

Bencze István polgármester: Bizottsági ülésen egy bizottsági tag részéről olyan kifogások 

merültek fel, hogy nem megbízhatóak. Ha döntenének, nem is dönthetnének másként, mint a 

Pestterv mellett, mert több milliós különbség van az árajánlatok között.  Javasolja, hogy 

nyilvánítsák eredménytelenné.  

 

(dr. Tenke Edit – Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese megérkezett) 

 

dr. Bencze Zoltán  jegyző: Kifogás nem csak egy bizottsági tag részéről hangzott el, a 

bizottsági ülésen jelenlévők többségétől is, ismerve az előzőek módosítási és elfogadási 

folyamatát, csak ő hozta fel. 

 

Bencze István polgármester: Ha ismételten kiírásra kerül a pályázat, ugyanúgy meg fogják 

hívni a Pestterv Kft-t is, s visszatérnek rá, ha megvannak a források, most okafogyottá vált.  

 

Lázár József képviselő: Bizottsági ülésen olyan problémák jöttek fel, ami után utána kellene 

nézni, itt a váci önkormányzattal kapcsolatos peres eljárásra gondol.  

 

Bencze István polgármester: Akkor kellene új rendezési terv, ha az 51-es út mellett lennének 

olyan önkormányzati ingatlanok, amelyeket befektetőknek fel tudnának ajánlati, ilyen és ilyen 

iparűzési adóval. Egyébként nem kellene új rendezési terv, elegendő lenne, ha nyesegetnék a 

jelenlegit, viszont a kormány előírta, s majd döntenek róla, hogy milyen körülmények között. 

Javasolja, hogy nyilvánítsák eredménytelenné.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…………/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

felülvizsgálata és a településfejlesztési koncepció tervezőjének kiválasztására kiírt 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

  
190/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

felülvizsgálata és a településfejlesztési koncepció tervezőjének kiválasztására kiírt 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
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Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

5./ Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv áttekintése 

Előadó: Bencze István polgármester 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Ez az áttekintés az  Esélyegyenlőségi terv következő, formai  

áttekintése. Ebben a kérdésben egyeztettek a szociális és gyermekvédelmi főosztállyal, ők is 

folyamatosan monitoringozzák és ellenőrizik. Minden egyes településen ott vannak a kijelölt 

referensek, akik nyomon követik az esélyegyenlőségi programok alakulását. A héten 

egyeztetett a referenssel, formai szempontból csak annyit javasol, hogy az intézkedési 

határidőt konkrétan nevesítsék 2018. június 26-ban. Addig az időpontig a jogszabály alapján 

kötelező megalkotni az új Helyi Esélyegyenlőségi Programot, jövő év elejétől inkább azzal 

foglalkozzanak, ez a jelenlegi ugyanolyan jó, mint amikor el lett fogadva. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2013. (VI.26.)számú 

határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, mely alapján úgy 

dönt, hogy a program 2017. évi, minden részletére kiterjedő felülvizsgálata nem 

szükséges, ezért a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az intézkedések határidejének 2018. 

június 26-ára történő módosítása mellett változatlan formában, a jelenlegi tartalommal 

hatályban tartja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
191/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2013. (VI.26.)számú 

határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, mely alapján úgy 

dönt, hogy a program 2017. évi, minden részletére kiterjedő felülvizsgálata nem 

szükséges, ezért a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az intézkedések határidejének 2018. 

június 26-ára történő módosítása mellett változatlan formában, a jelenlegi tartalommal 

hatályban tartja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ Az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2003. 

(XII.18.) rendelet módosításáról 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Muzs János képviselő, Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta. A jogszabály alapján a települések illetékességi határán belül elhelyezett 

reklámhordozók után építményadót kell fizetni, ennek a rendeletben is meg kell jelenni a 

meghatározott mértékkel. A jegyző tájékoztatása alapján a településen egy ilyen reklámtábla  

van elhelyezve, amely fizetési kötelezettség alá esik. A rendelet módosítást javasolja a 

bizottság a testület felé.  

 

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

szavazásra bocsátotta a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 
15/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

az építményadóról és magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2003. (XII.18.) 

rendelet módosításáról 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. november 30. 

A rendelet hatályba lép: 2018. január 1. 

 

7./ Helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

megvitatása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Át kellett tekinteni a helyi népszavazásról szóló rendeletet, 

megváltozott a törvény önkormányzati szabályozásra vonatkozó felhatalmazása. Egyetlen 

kérdésben lehet rendeletet alkotni, százalékosan meghatározott küszöbszáma a választásra 

jogosult helyi állampolgároknak, akik kezdeményezhetnek helyi népszavazást. Leírta a 

számokat, ez korábban is 20 %-ban volt meghatározva. Javasolja a korábbi szabályozásban 

meghatározott küszöbszám megtartását.  

 

A napirendi ponttal 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 a következő rendeletet: 

 
16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

a helyi népszavazás kezdeményezéséről 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. november 30. 

A rendelet hatályba lép: 2017. november 30. 

 

8./ Tájékoztató az önkormányzat vállalkozási tevékenységéről 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A Gazdasági Bizottság ülésén tárgyalták az 

önkormányzat vállalkozási tevékenységének lehetőségét, a jegyzőtől részletes tájékoztatást 

kaptak arról, ha az önkormányzat ilyen tevékenységet kíván végezni, részvénytársaság, vagy  
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kft. alapítása szükséges. A Kft. formája lenne ideális, ennek költségvonzatai meghatározzák a 

létjogosultságát. Ha tudnak meghatározott célú munkálatokat, tevékenységet mondani, amire 

a Kft-t meg lehetne alapítani, akkor létjogosultsága. Amire első soron gondoltak, a beszerzett 

munkagépekkel külső munkát tudnának térítés ellenében végezni, ez jelenleg nem járható, a 

gép100 %-os kihasználtsággal a települési munkákat végzi. A bizottság abban maradt, ha 

megnevezésre kerül egy olyan tevékenységi forma, amiből jövedelemszerzés várható, arra 

indokolt a társaság alapítása, szóba kerülhet újra. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem a forma megtalálása jelenti a problémát, a formát meg lehet 

találni. Cégalapítás költségvetési szerveknek vállalkozási tevékenység felvétel egy 

korlátozottabb körben lehetővé teszi. Itt a tartalom az elsődleges kérdés, hogy mivel töltenék 

meg a vállalkozást, milyen olyan tevékenység van, amely a piacon eladható lenne, s nem arra 

kényszerül az önkormányzat, mint amit a környéken lehet látni. Az önkormányzati cégeknél 

folyamatos hozzá kell járulni a működéshez az alapítóknak. Első lépcső a vállalkozálsi forma 

meghatározása. A Kft. ideálisabb, mivel a kft. 3 millió Ft. törzstőkével alapul. A Ptk. nem 

határoz meg limitet, hogy mennyi legyen a pénzbeli anyagi hozzájárulás, akár teljes 

egészében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, apportként is adható, ha a bevitt 

munkaeszközök értéke eléri a 3 millió Ft-ot, azzal is létre lehet hozni a céget.  

 

Lázár József képviselő: Az elmúlt években komoly gépeket vettek, és valószínű 

szándékoznak is még olyan gépeket vásárolni, amivel az önkormányzat tevékenységét tudják 

még hatékonyabbá tenni. Ez esetben is el kell vetni és ne gondolkozzanak 5-10 év múlva 

olyan megvalósításban, ami esetleg rentábilis lesz?  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Ez nem olyan kérdés, ami lekerül a napirendről, ezt folyamatosan 

szem előtt kell tartani, amint megvan, meg lehet lépni. Az önkormányzati gépek 

kihasználtsága elég nagy, a kihasználtsággal együtt járnak a fenntartási költségek is. Mi éri 

meg. Jelenleg télre a gépet az köti le, hogy tud havat takarítani. Zöldfelület karbantartás, a 

zöldfelület karbantartást jelenleg közmunkásokkal valósítják meg, van arra példa, ha olyan 

magára hagyott ingatlan van,a hol az ingatlantulajdonos nem tudta megoldani, bizonyos 

összeg befizetése esetén az önkormányzat elvégezte ezeket a munkákat. Szóba került a térkő 

gyártás. A térkő gyártás jelenlegi állapotában nem áll olyan szinten, hogy az erre is fordítható 

legyen, úgy gondolja, ha felfut a térkő gyártás minőségileg is mennyiségileg is, azzal 

fedezhető az önkormányzat saját igénye.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja, hogy határozzon a képviselő-testület arról, hogy 

egy bizonyos témát egy évig csak akkor lehessen felvetni, ha új körülmény vetődik fel. 

Vannak olyan témák, amit örökké lerágnak és ugyanoda jutnak. Egy évben egyszer lehessen 

felülvizsgálni, többek között ez is olyan téma. Többször neki indultak, számításokat végeztek, 

s mindig arra jutottak, hogy ezt gazdaságosan nem lehet megcsinálni. Lehet ilyen döntést 

hozni?  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Lehet, de körültekintően kell, a képviselő-testület kezét 

feleslegesen ne kössék meg. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
……../2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 
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Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek az önkormányzati 

vállalkozási formákról készített tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
192/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek az önkormányzati 

vállalkozási formákról készített tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

9./ Folyószámla hitelkeret szerződés megkötése 2018. évre 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Muzs János  képviselő, GMFB. elnöke: A Gazdasági bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 

a  folyószámla hitelt a következő évben is szükségesnek tartja. Hasonlóan az idei évhez, 

jövőre is javasolják a képviselő-testület felé, hogy a 40 millió Ft-os kerethatárral, október 1-

től 15 millió Ft. maradhat december 31-ig. A bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal a 

képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
………./2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitelt vesz 

fel OTP Bank Nyrt-től az alábbiak szerint 

 

A hitelkeret összege 

- 2018. január 1-től 2018. szeptember 30-ig 40.000.000-Ft, 

- 2018. október 1-től 2018. december 21-ig 15.000.000-Ft. 

 

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját bevételeit 

ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre. 

 

3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a 

204 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai 

erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank 

Nyrt. számára alapított első helyi keretbiztosítéki jelzálogjog a folyószámlahitel 

keretszerződés biztosítékául szolgáljon. 

A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette 

korlátlanul rendelkezik. 
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4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt 

a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 

megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat 

módosításai során figyelembe veszi. 

 

5. A Képviselőtestület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán 

jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb 

feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra a 

keretbiztosítéki jelzálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a 

Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
193/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozat 

 

1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitelt vesz 

fel OTP Bank Nyrt-től az alábbiak szerint 

 

A hitelkeret összege 

- 2018. január 1-től 2018. szeptember 30-ig 40.000.000-Ft, 

- 2018. október 1-től 2018. december 21-ig 15.000.000-Ft. 

 

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját bevételeit 

ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre. 

 

3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a 

204 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai 

erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank 

Nyrt. számára alapított első helyi keretbiztosítéki jelzálogjog a folyószámlahitel 

keretszerződés biztosítékául szolgáljon. 

A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette 

korlátlanul rendelkezik. 

 

4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt 

a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 

megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat 

módosításai során figyelembe veszi. 

 

5. A Képviselőtestület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán 

jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb 

feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra a 

keretbiztosítéki jelzálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a 

Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

10./ Az ivóvíz fertőtlenítésével kapcsolatos új megoldás 

Előadó: Bencze István polgármester 
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(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester: Két héttel ezelőtt az ÁNTSZ. vízminőség vizsgálatot végzett 

Dömsödön. A konyhánál és az Attila u. végén egy-egy kólibaktériumot talált. További 

vizsgálatok alátámasztották, hogy a vízben klór nem fedezhető fel. Ki volt kapcsolva a 

klórozó, elrendelték az azonnali klórozást. Az elmúlt héten a DAKÖV vezetőivel az ÁNTSZ-

nél voltak egyeztetésen, ahol az ivóvízzel kapcsolatos problémákat tárgyalták. Az ÁNTSZ. 

közölte, amennyiben nem kezdik meg a klórozást, személy szerint anyagi büntetés mellett a 

polgármestert teszik felelősség. Az eddigieknél kevesebb mértékű klór adagolásra került. 

Hosszú távon nem szeretné, ha klóroznák a vizet. Az utóbbi három évben rengeteg 

tanulmányt olvasott a víz fertőtlenítéssel kapcsolatban, egyetlen helyen nem olvasta, hogy a 

klórnak rövid és hosszútávon semmilyen olyan hatása nincs, amely az emberi szervezetre 

hátrányos lenne. Arról sok tanulmány olvasott, hogy a klór hosszú távon évek alatt az arra 

érzékeny szervezetekre rák előjöttét is elősegítheti. Kérte, hogy mutassanak egy olyan 

tanulmányt, amely alátámasztja, hogy ez nem igaz. Ilyent nem tudtak mutatni, ígérték, hogy 

utána néznek. Klórozni, fertőtleníteni kell a vizet. A DAKÖV. vezetőivel abban állapodtak 

meg, hogy – amennyiben a képviselő-testület úgy dönt – megpróbálják előteremteni a 

twinoxidos fertőtlenítés költségét, amely kb. másfél millió Ft. havonta. a 200 ezer Ft-os 

klórozási összeggel szemben. A DAKÖV a 200 ezer Ft-ot továbbra is vállalja, a többit nem. 

Ez 17.-Ft-os köbméterenkénti plusz költséget jelent, árat nem tudnak emelni. Az szolgáltatót 

az ÁNTSZ. arra utasította, hogy megfelelő klórszám bárhol a hálózatban kimutatható legyen.  

Három éve megkereste a céget, akik a twinoxidot forgalmazzák, akkor a megyei főorvos 

rábólintott. Akkor azért nem került felhasználásra, mert nyolc, kilencszerese az ára a 

klórozásnak. Ennek előteremtése az önkormányzat feladata lenne. Amennyiben úgy dönt a 

testület, hogy megpróbálja előteremteni ezt a pénzt, akkor is január 1-től, mivel ez egy olyan 

hatékony vegyület, hogy az első egy-két hétben rengeteg olyan dolgot old le a hálózat faláról, 

ami visszataszítóvá teszi a vizet, zavaros lesz stb. Rengeteg átmosás szükséges, komoly 

kifogások lesznek, de ez maximum két hétig tart. Ezt karácsony előtt nem lenne célszerű. A 

forgalmazó az első három hónapra az adagoló rendszert ingyenesen biztosítja, magát a szert 

kell megvásárolni, kb. 1,3 millió Ft.  lenne. Az adagoló megvásárlását a DAKÖV. a 

későbbiekben vállalja. Amíg nem tudnak árat emelni, addig a havi 1,3 millió Ft-ot az 

önkormányzatnak kellene előteremteni. Az első havi adag fedezet a DAKÖV. által fizetett 

bérleti díjból lehetséges. Emellett javasolja egy nagyszabású gyűjtés szervezését, ezzel a 

céllal. A szórólapokon részletes leírni a körülményeket. Az alapítványon keresztül ugyancsak 

lehetne cégeknek befizetni adományt, amit az adóalapból le tudnak írni.  

 

Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen alaposan végigjárták ezt a témát. Az 

önkormányzata feladata, hogy a lakosságnak megfelelő minőségű ivóvizet biztosítson minden 

körülmények között. Jó  lenne, ha a klór és a twinoxid mellett még  legalább 3-4 vízkezelési 

eljárást megnéznének.  

 

Bencze István polgármester: Ezen a megbeszélésen még két másik variáció is felmerült, 

egyik az ammónium dioxid, amely annyiba kerül, mint a klór, de nem lesz büdös a víz, 

ugyanolyan rákkeltő hatása van. Ezen kívül ultraibolya sugárzással ugyanúgy kezelhető, de 

azzal az a probléma, hogy a kimenő vizet kezeli, ha a hálózatba fertőzés van, nincs kezelés. 

Most sem a kimenő vezetékkel van gond.  

 

Korona Sándor képviselő: Javasolja, ha lenne egy hónap, járják körbe ezt a témát. Ha ezt 

megnézik, ahol végrehajtották ezt a minőségjavító beruházást, az országban mindenhol 

probléma merült fel. Központilag kellene kérni a segítséget. Úgy gondolja, hogy nem lesz 
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eredményes az adakozás, mert azt mondja a lakosság, három éve nagyon jó volt a víz és nem 

kérte senki az ivóvízminőség javítást. Nagyon nehéz lesz ezt a fedezetet biztosítani és helyben 

fognak járni. Köztes megoldást  kellene keresni. Hogy bírja ki még egyszer a falu, hogy két 

héten át fekete, büdös, sáros víz folyjon a csapból, tönkre menjenek a berendezések. A  

DAKÖV, mikor eldurrant rendszerében a szűrő, saját biztosítására kicserélte a mosógépet, 

boylert stb. de az önkormányzat milyen biztosításra fogja kifizetni azokat a gépeket, amelyek 

ettől a mocskos víztől mennek tönkre? Ezt nagyon végig kell járni, végig kell gondolni. A 

klór világszerte ez az egyetlen olyan szer, amely kiszellőztetéssel megszüntethető, és 

folyamatosan fertőtleníteni a rendszerben a vizet. Megérti az aggodalmat, de azt is mérlegelni 

kell, tudnak-e kártérítést fizetni, lesz-e annyi pénz, hogy meg tudják fizetni.  

 

Bencze István polgármester: Nem lepedékekben fog leválni a csőről a nem odavaló, 

valószínű még színhatása sem lesz, de fel kell rá készülni. 

 

Varsányi Antal alpolgármester: Ha a mosógépbe a sárga víz bemegy és kimossa a fehér 

ruhát, meg lehet nézni milyen lesz. Korona Sándor képviselővel ért egyet. Polgármester út 

gondolkodását, tisztességét nagyra tartja, ebben a kérdésben is tisztességesen gondolkodik, de 

alternatív tudósokon kívül senki nem írta le, hogy a klór rákkeltő, ettől sokkal rákkeltőbb a 

kipufogógáz. Azt sem írják le, hogy nem rákkeltő, ezért óvatosan kell az újságban is 

fogalmazni. Akkor sem értett egyet, mikor elrendelték, hogy ne menjen klór a vezetékbe, 

annak ellenére, hogy maga is érzékeny a  klórra. Ez a szer leoldja a vezetékről a vastartalmú 

dolgokat, a lakosságot feltétlenül tájékoztatni kell, de olyant ne írjanak le, amiben nem 

szakértők és nem bizonyítható. 

 

Muzs János képviselő: Szintén fenntartásai vannak, utána próbált nézni, maga a twinoxidnak 

kétr po alaku anyag egyesítése után egy új elegy keletkezik klórdioxid, a szaghatás, ízhatás 

azért nem lehet, mert a klórral ellentétben van egy szabadgyök, ami felszabadul, ami viszi a 

szag és íz hatásokat. A klórdioxidnál nincs szag és íz hatás.  Ez a szer nem győzte meg, 

lehet, hogy nem érzik, csak azért klórdioxid, mert klórt tartalmaz. Mivel egyedüli forgalmazó, 

nyilván a saját termékét dicséri. Nem látta a referenciát, de úgy gondolja, hogy ár-érték 

arányban mind a településnek, mind a lakosságnak nem kis megterhelés. Elhangzott már a 

lakosok részéről, hogy mit akarnak, amikor most fejeződött be a 700 milliós projekt. Mi erre a 

garancia, hogy ezután nem lesz? Ugyancsak kérdés, hogy miből fogják kifizetni a lakosságnál 

előforduló esetleges készülék cseréket, ha a víztől meghibásodnak. Olvasta, hogy ez az anyag 

a rendszerbe jutást követően a vas-mangán tartalmakat a rendszerről le fogja oldani.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Visszautal a bizottsági ülésre, ahol ugyancsak elhangzott, hogy 

nem a telepről kimenő vízzel van a probléma, hanem a hálózatban egyes helyeken merül fel. 

Ezért született az a javaslat is, amit a DAKÖV-vel meg is beszéltek, hogy a jövőben 

fordítsanak nagyobb figyelmet arra, hogy a  hálózat tisztítására, átmosására. Az ivóvíz hálózat 

régi, körvezetékek vannak, a településen vannak vezetékvégek, ahol bepanghat a víz. A 

legutóbbi mérési pontokon (Attila út, napközi otthonos konyha) idén mindkét  helyen volt 

csőtörés, szerelés közben a szennyvízvezeték is megsérült. Mindkét mérési pont a 

vezetékvégeknél van. Nagyon ritkán vannak megnyitva a tűzcsapok és azok is csak a falu 

szélén. Mára át van a teljes hálózat mosva, kristálytiszta víz jön a csapból. Felmerült az is, 

hogy sok mindent a III. kútból jövő vízből jövő jóddal történő keveredés okozhat  az íz, 

szakhatással kapcsolatban, meg kellene nézni a cégnek, hogy ezzel a jódértékkel esetleg nem 

lép azzal reakcióba. Az anyagban benne volt, hogy olyan erős a csőtisztító hatása a szernek, 

hogy a csövek csőlabdás tisztítását feleslegessé teszi. Ugyanez a víz a házi vízhálózatokba is 
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bemegy, a házi vízhálózatok is meglehetősen öregek, nem biztos, hogy a probléma a 

fővezetéken jön ki, hanem a csapból kijövő víz a házi vízhálózat problémája lehet.  

Elmondta a képviselő, hogy még járják körbe ezt a lehetőséget, ha döntés születik és a 

lakosság felé pozitív dolgot ad az önkormányzat, egy idő után elvárássá válik, s ha dönt a 

testület a szer alkalmazása mellett, nem elég egy hónapra előre gondolni, akkor folyamatos 

finanszírozást kell gondolni, Ha a problémák lemennek, ez lesz az elvárás a lakosság részéről 

és nehéz lesz visszalépni. Tudomása szerint Fejér megyében használták ezt a szert az ivóvíz 

fertőtlenítésre. Náluk lehetne érdeklődni, hogy a gyakorlatban hogy működött. Így nem csak a 

forgalmazó, de felhasználói oldalról is tudnának tapasztalatot megismerni. 

 

Bencze István polgármester: A Daköv hírlevélben szerepel, hogyminimum 200 olyan 

ingatlan van Dömsödön, ahol a házi vízberendezés – fúrt kút – össze van kapcsolva a 

hálózattal. Ezt november 30-ig be lehet jelenteni, büntetés nélkül megoldja a cég, utána 

büntetnek. Ha ezeket megszüntetik, biztos abban, hogy még egyszer nem fog előfordulni, 

hogy kellő mosás után minimális mennyiségű kólibacilus legyen a vízben. A problémát nem 

oldja meg, mert az ÁNTSZ. elrendelte, hogy 0.2 mikrogramm/liter klór legyen az ivóvízben. 

Most ennek töredéke van benne.  

Megkeresi a Fejér megyei kollégákat, mi a tapasztalatuk a szer alkalmazása során. 

 

Korona Sándor képviselő: Megoldaná a problémát, ha a három éve tervezett régi nosztalgia 

kút helyébe tervezett ártézi kutat megvalósítanák. Ha 18 millió Ft.  lenne a twinoxodos 

eljárás, 2 millió Ft-ból lenne egy kút. Az önkormányzatnak a egészséget ivóvizet kell 

biztosítani, de nem mindegy, milyen áron.  

 

Bencze István polgármester: Legálisan nem tudják megcsinálni, illegálisan meg ki vállalja 

érte a felelősséget? Az ÁNTSZ., leírta, ha bármilyen díszkutat kivisznek, azt csak a most 

megvalósult beruházáson keresztül vihetik. Fúrhatnak kutat, de nem nyilvánosat. 

 

Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint, hogy fúrnak egy kutat, ami közkifolyó 

kút és ráírják, hogy nem ivóvíz, az ÁNTSZ-nek nincs beleszólása.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Azon a véleményen van, hogy a vizsgálatot kell erősíteni, mivel jó 

ivóvíz volt, egy még jobb, korszerűbb technológiával még jobbnak kellene lenni a víznek, 

viszont ha a vízben lévő paraméterek nem felelnek meg, amiért klór adagolását teszi az 

ÁNTSZ. szükségessé. Ha az ivóvíz olyan minőségű lenne, hogy megfelel a paramétereknek, 

nem rendelnék el a klór hozzáadását. Inkább a vizsgálatot szeretné javasolni, valószínűnek 

tartja, itt kútvíz mehet a ivóvíz hálózatba, a tetteseket ki kell szűrni, ennek büntethetőségét a 

lakosságra nézve kedvezőtlen hatást vált ki, komoly büntetést kell kiszabni, bevonni akár a 

rendőrséget, megyei ÁNTSZ-t. Ha szakaszos mérésekről van szó és a bemeneteli mérésnél 

negatív eredmény van, eljut a konyháig és a konyhánál már ez a víz szennyezett. Ezeket a 

szakaszokat felül kell vizsgálni, valószínű illegális bekötésről van szó.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az ellenőrzést a szolgáltató tudja végezni, jelen információ szerint 

azért adtak november 30-ig lehetőséget a lakosságnak, hogy önkéntesen jelezze, amnesztiát 

adnak annak, aki önmagát bejelenti, és elhárítja a problémát. Egyeztettek a Daköv-vel, kereső 

műszeres vizsgálatot tudnak végezni. (ismertette az ellenőrzés menetét és a várható büntetést) 

 

Muzs János képviselő: Az kútra térne vissza, véleménye szerint egyelőre nem kellene 

kútfurásban gondolkodni, ami tízmilliós  nagyságrendű, a régi kút csővezetékéből lehet 

leágaztatni, ott bukott el, hogy díszkútként döntött a testület, az engedélyeztetés pedig a dísz 
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ivókútra ment be. Nem igényelt volna nagy beruházást annak a csőágnak az elvezetése és a 

kifolyás biztosítása. Lehet, hogy ebben kellene első verzióban érdeklődni.  

 

(Csikós Lászlóné képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 9 fő) 

 

Szűcs Julianna képviselő: Van-e mód arra, hogy kérjenek a vízműtől egy olyan 

jegyzőkönyvet, hogy az adagolótól a víznyomásig bizonyos sebesség mennyiségig nyomon 

követhető-e, hogy a klórral mi történik? Elképzelhető, hogy az adagolók mennyisége mutat 

egy töménységet, egy bizonyos körzeten belül, s ugyanakkor a dabi viszontagságban már nem 

mutat klórt.  Az adagoló hatása a szakaszolóra, a nyomásra, a konzisztenciára hogyan reagál, 

kérhetnek-e ilyen jegyzőkönyvet.  

 

Bencze István polgármester: Igen. Minden mérésnél teljesen más értéket mérnek Dabon, az 

Attila utca végén, mint a Bíró utcában, ahol tízszer akkora, mint a Szabadság úton.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Lehet a toronyból is egy adagolás, lehet egy szakaszon is egy 

adagolás, hogy a toronyból ne erős konziszternciájú klór kerüljön a szakaszban, hanem elég 

lenne egy adagoló, egy megtörése a rendszernek, egy pótadagoló beépítése. 

 

Bencze István polgármester: Ezt nem engedi az új rendszer, nem kellett volna ennyi pénzt 

elkölteni, nem engedik. Lényeg, hogy elviselik a klórt, vagy nem viselik el.  Azt a DAKÖV-

vel együtt kell kiszűrni, hogy többé ne legyen fertőzött a víz. Ha a következő egy  évben az 

összes mérés jó lesz, akkor sem engedi az ÁNTSZ., hogy ne klórozzanak. Vagy tudomásul 

veszik, hogy klóroznak, vagy más irányba kell menni. A klórozás megelőzés jelleggel kell, 

nem amikor már fertőzés van, vagy más jellegű fertőtlenítést kell alkalmazni.  

Van egy hónap türelmi idő, ami elhangzott, utána néznek (Fehér megyei felhasználóknál)  

 

Korona Sándor képviselő: Véleménye szerint ezt kellene jelezni, hogy nem egyedi probléma 

ez  Dömsödön, az országban  mindenhol, ahol az ivóvízminőség javító beruházás lezajlott.   

 

Bencze István polgármester: Azt kell körbejárni, hogy elviselik egy bizonyos mennyiségben 

a klórozást, vagy próbálnak más megoldást találni. Nincs az a lehetőség, hogy a jó, nem 

fertőzött ivóvizet ne kezeljék. A beruházás után része, hogy fertőtlenítik a rendszert.  A 

hálózat különböző szakaszán különböző koncentrációban van a klór jelen.  

 

Szűcs Julianna képviselő: A tassi ivóvíz sincs bevizsgálva, hogy jobb lenne, mint a dömsödi 

víz, véleménye szerint ez egy néphisztéria, hogy átszaladnak oda, arról sem a testület 

asztalára nem tettek le jegyzőkönyvet. Mi a néphiedelem, mi a valóság és  mi a mért adatok, 

véleménye szerint érdemes lenne azok vízmintáját is megnézni, úgy érzi több a demagóg 

probléma jellegű alap az ivóvíz területén, két millió ember iszik klóros vizet Budapesten. A 

mikroorganizmusok, baktériumok elszaporodásának megakadályozására, a betegség 

megelőzésére alapvető követelmény a klór. Azért mert erre valaki érzékeny, testi, szervezeti 

adottság, annak megfelelően kell fogyasztani, vannak különböző ásványvizek. Nem tárgyalná 

a klór kérdést ilyen szinten, a klórra szükség van, a klórra a szervezetnek is szükséges van. A 

klór rákkeltő hatására szeretne orvosi tanulmányokat látni, hogy ezt kimutatták,  mert ez nem 

igaz.  

 

Bencze István polgármester: Összefoglalja az elhangzottakat, miszerint ismételten  körbe 

járják ezeket a kérdéseket, tudomásul veszik, hogy az ÁNTSZ. elrendelte a klórozást. 

Januárban térjenek vissza rá, addig igyekeznek minél többet megtudni, tapasztalatokat 
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gyűjteni. A DAKÖV. intézkedése folytán megtudják, hány házi vízellátás volt rákötve a 

rendszerre, amit bejelentettek, hányat derítettek fel. Úgy gondolja, hogy jelentősen javulni fog 

az esélye, hogy jó legyen a víz. 

 

Szabó  Andrea képviselő kérdezi, hogy az I. kút forrásvizéről lehet-e kérni egy vizsgálati 

eredményt? Ennek a legjobb a vize. 

 

Bencze István polgármester: Lehet kérni. Legelső variáció a díszkút kapcsán az volt, hogy az 

I. kút vizét közvetlenül kiviszik a díszkútba, ezt megvétózták. Nem nyúlhatnak bele, onnan 

nem vihetnek ki egy méterre sem, ez része a pályázatnak és az egész egységnek, nem 

nyúlhatnak hozzá.  

 

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

polgármester a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárta.  

 

11./ Híd- útépítéssel kapcsolatos új közbeszerzési eljárás kiírása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester: Mint ismert, a híd kivitelezésre a közbeszerzési eljárás során 

érvényes ajánlat nem érkezett. A 2016-os  szerződéskötés óta az élő munka, az alapanyagok 

annyira megdrágultak, hogy a rendelkezésre álló pénzösszegből  ezt nem tudják 

megvalósítani, nincs kivitelező, aki vállalná. Beszéltek a tervezőkkel, hogy próbálják meg úgy 

áttervezni, hogy megfelelő műszaki tartalommal, olcsóbb kivitelben.  

Az anyagiakon kívül volt egy másik ok is, az t cég közül egyetlen egy sem vállalkozott arra , 

hogy megcsinálja. Maga a hídépítés egy cölöpözési eljárással valósult volna meg, ami nem a 

hídépítőkhöz tartozik, hanem egy cölöpözésre szakosodott alvállalkozónak kellett volna 

megcsinálni, aki jövő év szeptemberéig egyetlen ilyen szabad kapacitás sem volt, Ezt is át 

kellett tervezni és olcsóbbá kellett tenni. A Pontterv Kft. áttervezte, előre gyártott elemeket 

tett bele a cölöpözési technológia helyett, viszont nem lett olcsóbb. Egyetlen dolgot 

csinálhatnak, elállnak a hídépítéstől. Annyira belemerültek, közbeszerzés, tervezés, 

gázáthelyezés, villanyáthelyezés, fák kivétele, különböző illetékek az engedélyekhez (1 millió 

Ft) nem tudnak belőle kihátrálni. A napokban kapják meg a teljesen új költségbecslést a 

Ponttervtől és az új terveket, melyről (e-mailes szavazással) dönthet a testület a közbeszerzés 

újbóli kiírásáról. Számítások szerint 20-30 millió Ft-tal több lesz, mint az előző, lépéseket tett 

annak érdekében, hogy ezt a hiányzó pénzösszeget megszerezzék. Több ízben beszélt a 

Földművelésügyi Minisztérium képviselőjével, nem tudják kiegészíteni.  

Ha összeáll a műszaki tartalom, a képviselők részére kiküldik az anyagot.  

A legfrissebb árazott és árazatlan költségvetést,  műszaki leírást kiküldik a képviselők részére 

elektronikus úton.  

 

Szűcs Julianna képviselő: A Földművelésügyi Minisztériumtól nem lehet további 

pénzösszeghez jutni, a megyének is osztottak le pénzt, abból nem kérhetnek  megyei 

támogatást? Szabó Sándorékra gondolt. Mennyi ehhez a forráshiány. 

 

Bencze István polgármester: Ezt után tudják meg, ha elkészült az új műszaki tartalom és 

költségbecslés. Az önkormányzatnak jelenleg 106 millió Ft. van, ha 130 millió lesz, akkor 

kell még hozzá 24 millió Ft.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárta. 

 

12./ Egyebek 

a./ Szigetszentmiklósi tankerület vagyonkezelési szerződés módosítása 

Előadó: Bencze István polgármester 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Szigetszentmiklósi 

Tankerült megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a Dezső Lajos Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény épületére beadni, melynek beadási határideje: december 7. A 

vagyonkezelési szerződési szerződésben a vagyonkezelői jog még a KLIK nevére szól, mivel 

januárban változott a tankerületi irányítási rendszer, át kell írni a tankerületekre. Enélkül nem 

tudják benyújtani a pályázatot. A szerződést áttekintette, a besárgított helyeken átírta. Az 

általuk eredetben megküldött szerződés-tervezetből kimaradt a sportcsarnok 

költségmegosztási javaslata, illetve valamennyi épület vonatkozásban meg akarták osztani a 

rezsit az önkormányzat és közöttük, ott is, ahol kizárólagosan egyedül ők használják az 

épületet. Ezeket átírta azok szerint az elvek szerint, amint még 2012-ben kialkudtak. A javított 

szerződés-tervezetet megküldte a tankerületnek egyeztetésre, testületi ülés előtt nem sokkal 

kapta meg az e-mailt, hogy a tankerült elfogadta ezeket a változtatásokat. Ugyanazok a havi 

számlázások továbbra is megmaradnak. Pénteken jönnek a szerződést aláírni, így be tudják 

nyújtani a pályázatot és az önkormányzat érdekei sem sérülnek.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi 

Tankerületi Központtal az Önkormányzat tulajdonát képező dömsödi2051/5 hrsz., 2469 

hrsz., 2081 hrsz., 1515/3 hrsz. alatti ingatlanokra vagyonkezelési szerződést köt 

határozatlan időre. 

 

A Képviselő-testület a vagyonkezelési szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal 

hagyja jóvá. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a vagyonkezelési 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
194/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi 

Tankerületi Központtal az Önkormányzat tulajdonát képező dömsödi2051/5 hrsz., 2469 

hrsz., 2081 hrsz., 1515/3 hrsz. alatti ingatlanokra vagyonkezelési szerződést köt 

határozatlan időre. 
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A Képviselő-testület a vagyonkezelési szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal 

hagyja jóvá. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a vagyonkezelési 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b./ Nagyközségi Könyvtár Alapító Okirat módosítása 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az OMK. könyvtár alapító okiratát – az ellenőrzés kapcsán – 

áttekintette. Elkészítette az új alapító okiratot, melyben  már a név módosítás is szerepel. A 

minisztériumi ellenőrzés a tervezetet megnézte, s elfogadta, azzal a kéréssel, hogy még az idei 

évben a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetésre kerüljön. Két lényegi változás történt, egyik 

a névben, miszerint Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár lett, illetve a régi alapító okiratban 

még kormányzati funkció szerinti tevékenység megosztás nem szerepelt, ebben már igen.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és 

Művelődési Központ – Nagyközségi Könyvtár alapító okiratának módosítását az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a törzskönyvi 

nyilvántartás felé történő bejelentésre. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: benyújtásra 2017. december 31-ig 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
195/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és 

Művelődési Központ – Nagyközségi Könyvtár alapító okiratának módosítását az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a törzskönyvi 

nyilvántartás felé történő bejelentésre. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: benyújtásra 2017. december 31-ig 

 

 

c./ Kisherceg Gyerekház közüzemi díjtartozásának elengedésére irányuló kérelem 
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Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Korona Sándor képviselő, Még 1000 év Dömsödért” Egyesület elnöke: 2013. folyamatosan 

ugyanazt az állami támogatást kapja a Gyerekház, illetve az Egyesület, s próbálják magukat 

valamilyen szinten fenntartani. Az önkormányzatnál sajnálatosan ilyen tetemes összegű 

tartozást szedtek össze, erre kértek engedmény, részletfizetési kedvezményt, vagy elengedést 

az önkormányzat anyagi kondíciójának függvényében.  

 

Bencze István polgármester: Amennyiben elengedik a Gyerekház tartozását, 2018. január 1-

től fizetik-e a közműveket? 

 

Korona Sándor: Ha ezt így megkapják, mindenféle képen. Van más egyéb, az uniós 

fenntartási szakból egyfajta visszatérítési kötelezettségük, de megoldják.  

 

Bencze István polgármester: Olyan komoly közfeladatot lát el a Gyerekház, hogy úgy 

gondolja, első ízben el kellene engedni ezt az összeget, azzal a feltétellel, hogy a jövő január 

1-től rendszeresen fizetik a közüzemi díjakat, mert többször nem tudja az önkormányzat 

elengedni. 

 

Varsányi Antal alpolgármester:  Már a Gyerekház megalakulásakor látszott, hogy 

finanszírozási probléma lesz, ami nem a Egyesület és a Gyerekház hibája. Támogatja, hogy 

engedje el az önkormányzat a tartozást, mert az elvégzett munka, az a feladat, amit ellátnak, 

hasznos, de a jövőben ez ne forduljon elő.  

 

Szabó Andrea képviselő: Támogatja a tartozás elengedését. A gyerekház egy új fordulatot 

vett, rendszeresen többen járnak be, többen veszik igénybe. Nagyon jó a vezetés, egy felfutó 

tendencia következik szakmailag is a gyerekház működésében. Mindenféle képen támogatja. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
……………/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Még1000 Év Dömsödért 

Egyesületnek a Kisherceg Gyerekházzal kapcsolatban az Önkormányzattal szemben 

fennálló teljes tartozását 2017. december 31-i fordulónappal elengedi. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2017. december 31-ig 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
196/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Még1000 Év Dömsödért 

Egyesületnek a Kisherceg Gyerekházzal kapcsolatban az Önkormányzattal szemben 

fennálló teljes tartozását 2017. december 31-i fordulónappal elengedi. 
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Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2017. december 31-ig 

 

d./ Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

Előadó: Bencze István polgármester. 

(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megkereste az 

önkormányzatot 50 ezer Ft. támogatás iránt, amelyből mikulás csomagokat szeretne 

ajándékozni a gyerekeknek. Emellett megkereste a Dömsödért Alapítványt is 30 ezer Ft. 

támogatást kérve. Idén már több pénzből gazdálkodnak, közel 800 ezer Ft. –ot kaptak 

feladatalapú támogatásban. Jelenleg 2000.-Ft. van a számlájukon, többit elköltötték. Idén 

kétszer adta be pályázatot különböző támogatásokra, mindkétszer elutasításra kerültek a 

pályázatok. Évente többször van roma hagyományőrző és ápoló tehetségkutató fesztivál, 

többnyire azért kerülnek elutasításra valamennyi támogató szerv részéről, hogy a támogatási 

összegen belül túl nagy arányt képvisel az élelmiszer vásárlás. 

 

Szabó  Andrea képviselő: Nem lehetne költségvetést kérni tőlük, hogy ebben az évben 

hogyan használták fel, mire költötték?  

 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az adatok az önkormányzatnál vannak, de a 

hozzájárulásuk szükséges hozzá.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Egyetért, kérjék meg az elszámolást.  

 

Szabó Andrea képviselő: A füzetcsomagoknál is probléma volt, nagyon kevesen kaptak. 

Ezért is szeretné megnézni a támogatás felhasználást.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Megoldás lenne-e, hogy nem készpénzben kapnák, hanem 

természetben. Nagyon sok adomány érkezik, esetleg a családsegítő szolgálatot bevonva 

csomagban kapnák meg, amire kérték. Tavaly problémát okozott, kinek adjanak, olyan sok 

adomány jött össze. Az idén is lesznek ilyen adományok, 3-4 szervezeti egységet is tud, aki 

csomagban fejezi ki a segítségét, ezekből a csomagokból kapnának.  

 

Muzs János képviselő: Kérjenek listát, kik azok, akiket támogatni szeretnének, a lehetőséget 

megkapnák. 

 

Bencze István polgármester: Ha az önkormányzat csomagot ad a roma nemzetiségi 

gyermekek részére az megkülönböztetés, azt nem lehet. 

 

Korona Sándor képviselő: A képviselő asszony azt javasolta, hogy gyűjtenek, abból 

tudnának segíteni, az sokkal jobban jönne ki, mintha pénzt adnának, ez nagyon jó ötlet. Ők 

adják meg a nevet, kinek szeretnének adni.  
 

Szűcs Julianna képviselő: A családsegítőnek leadni, hogy ez alapján történne az elosztás. 

 

Bencze István polgármester: Közöljék a létszámot, nehogy úgy járjanak, mint a 

füzetcsomagokkal.  
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Lázár József képviselő: Véleménye szerint, amikor egy önkormányzat elkészíti az éves 

programját, be kellene a mikulásnapi költséget is kalkulálni. 

 

Korona Sándor képviselő: Elhangzott, hogy lehetséges volna egy másik gyűjtési akció 

keretén belül megoldani azt, hogy a Roma kisebbségi önkormányzat csomagokat kapjon s a 

rászoruló gyerekek számára azt kiossza. Ha ez a verzió nem járható, akkor javasolom, hogy 

idén még egyszer 400,-/csomag keretösszeg erejéig kapjanak támogatást. 

 

Muzs János képviselő: Számkára célzottabbnak tűnik a természetbeni juttatás, mert akkor az 

oda kerül ahova kell. Ha összegszerűen kell dönteni, akkor kb. 40.000.-Ft fedezi a csomagok 

árát.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
……………/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére mikulás csomagok vásárlására 40.000-Ft támogatást nyújt. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő 

határozatot: 

 
197/2017. (XI.29.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére mikulás csomagok vásárlására 40.000-Ft támogatást nyújt. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Csikós Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy a mindenki karácsonyfája hol lesz, a CBA 

parkolóban, vagy a Petőfi parkban?  

 

Bencze István polgármester: Amit a gyerekek díszítenek fel, az a CBA  parkolóban. Azért 

ültettek tavaly gyökeres fenyőt, hogy ott lesz a mindenki karácsonyfája.  

 

Lázár József képviselő: A közelmúltban átvonuló vihar károkat okozott a  településen, pl. a 

Bocskai utcában is egy fát megtépázott, mi lesz a sorsa?  

 

Bencze István polgármester: Megvárják, hogy hajt ki tavasszal.  

 

Korona Sándor képviselő: Véleménye szerint ki kellene vágni és 2-3 új fát ültetni helyette.  

 

Lázár József képviselő: Széchenyi utcában az iskola bejárójában áll hónapok óta egy 

pótkocsi, megrakott földdel.  



22 

 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Holnap kérik le a tulajdonosát a rendszerből, ha nem találják meg, 

akkor elhúzatják.  

 

Lázár József képviselő: Dabi körúton az egyik kanyarban van egy omladozó ház, elég 

jelentős repedések vannak rajta, nem tudni kinek a tulajdona. Jó lenne felszólítani, mielőtt 

megindul az omlás. Kidőlhet az úttestre is.  

 

Varga László főtanácsos: Építésfelügyelet felé jelezni kell.  

 

Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen beszéltek arról, hogy jó lenne átgondolni három 

év után, melyik bizottságnak milyen a külsős tagok lelkesedése és a részvételi arány, és 

felülvizsgálni, ha olyan vannak, akkor megköszönni a munkájukat, s helyettük mást behívni, 

aki tudna érdemi munkát is végezni, mert van bőven feladat, jó lenne olyan emberekkel 

dolgozni, akik ott vannak és tudnak dolgozni, határozatképesek.  

 

Bencze István polgármester: Megnézik a jelenléti ívek alapján, ki az aki rendszeresen 

hiányzik, s minden bizottsági taggal beszélni fog, hogyan gondolja  a jövőt,  megpróbálja 

rábírni arra, hogy mondjanak le tagságukról, s helyettük hozhatnak be új tagokat.  

 

Korona Sándor képviselő: Az újságban, illetve a honlapon jó lenne közzé  tenni egy felhívást 

a fa pótlási kötelezettséggel kapcsolatban, hogy jelentsék be az állampolgárok. Nagyon 

megváltozott a falu arculata, nincs olyan utca a faluban, ahol ne vágtak volna ki fát.  

Vagy az ingatlanán pótolja, vagy a közterületen, vagy az önkormányzat által kijelölt területen. 

Legyen benne a köztudatban, hogy ez mindenki érdeke.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A decemberi Dömsödi Hírnökben közzé tesznek egy felhívást.  

 

Korona Sándor képviselő: Felmerült a nyilvános WC igénye, arról volt szó, hogy körbe lesz 

járva, egy a dabi részen, felmerült a volt mirelit bolt, ahol a volánosoknak egy pihenő várót 

WC. kialakítani. Dömsödön pedig a Bocskai utcában a parkoló sarkában vetődött fel 

lehetséges helyszínként.  

 

Bencze István polgármester: A szomszédtól hozzájárulást kell kérni és információi szerint a 

szomszéd nem fog hozzájárulni.  

 

Korona Sándor képviselő: A  munkagép mennyire van leterhelve, jó lenne az útpadkákat 

lenyesni, mert van egy csomó olyan árok, ahol azért nem folyik le a víz eső után, mert 2-5 

cm-rel magasabb az útpadka, senki nem nyitja meg a víz útját.  

 

Bencze István polgármester: A gépet a téli havas időre kell felkészíteni, hogy alkalmassá 

tegyék a hótolásra. Nem biztos abban, hogy ez alkalmas a padka nyesésére, arra speciális 

adapter kellene.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Kérdezi, hogy Széchenyi utcában, az iskolához lekanyarodó 

szögletbe a sarokra közvilágítást tenni. Fontos lenne, korán sötétedik és az a szakasz sötétben 

van.  

 

Varga László főtanácsos: Megtekintik a helyszínen.  
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Bencze István polgármester: Beszélnek róla, az Attila utcában is kértek közvilágítást.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A dabi óvodánál, ahol kidőltek a villanyoszlopok, ott vissza 

kellene pótolni a világítást, mert azon a szakaszon nagyon sötét van.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: A Thököly utcában és az Őv utcában van néhány nagy zsák 

falevél, amit nem vittek el a szemetesek, most nincs   olyan nagy tömeggel, el lehetne vinni, 

kiüríteni a zsákot, egy fuvarral el lehetne vinni.  

 

A képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen hatósági ügyet tárgyalt. (külön 

jegyzőkönyvben rögzítve.)  

 

 

Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 

megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bencze István        dr. Bencze Zoltán 

              polgármester        jegyző 

 

 

 


