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JEGYZŐKÖNYV
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.)
Ülés ideje: 2018. február 14.
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor
Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs
János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné
gazdasági vezető. Huszár Péter Bence Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető, Vargáné
Ágoston Julianna főépítész, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Béczi János Sportcsarnok
vezető, Köntös Ágnes DLAMI igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mászáros
Pálné Gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgató, Madarász Mária óvodavezető-helyettes,
Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné,
Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze
Zoltán jegyző, Madarász Mária óvodavezető, Vargáné Ágoston Julianna főépítész
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, a jelenlévő intézményvezetőket, a
meghívottakat. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselőből 8 képviselő jelen van, az
ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra
bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (II.14.) 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./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
4./ Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetés jóváhagyása
5./ Petőfi utca közút rendezése
6./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
7./ Nagyközségi Óvoda 2013-2018. továbbképzési program értékelése, a 2018-2023.
közötti továbbképzési program véleményezése
8./ Katolikus Templom ablakainak megmentésére árajánlat
9./ Településrendezési eszköz módosítása a 095/23 hrsz. ingatlanon létesítendő napelem
parkkal kapcsolatban
10./ Egyebek
a./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kiválás
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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15/2018. (II.14.) 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./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
4./ Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetés jóváhagyása
5./ Petőfi utca közút rendezése
6./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
7./ Nagyközségi Óvoda 2013-2018. továbbképzési program értékelése, a 2018-2023.
közötti továbbképzési program véleményezése
8./ Katolikus Templom ablakainak megmentésére árajánlat
9./ Településrendezési eszköz módosítása a 095/23 hrsz. ingatlanon létesítendő napelem
parkkal kapcsolatban
10./ Egyebek
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés az lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Lázár József képvisel: Daköv-vel egyeztették a Twinoxide használatát, mikortól várható?
Bencze István polgármester: Egy héten belül megkezdik. Beszélt a gyártó céggel és a DAKÖV.
vezetőjével is, egymással felveszik a kapcsolatot.
Korona Sándor képviselő: Úgy fogadták el a twinoxidos kezelést, hogy egy időben jelzik más
vonalon – állami vezetés felé – a problémát, mert ez nem csak Dömsödöt érinti, hanem több
ivóvízminőség javító projektben résztvevő településen is gond.
Bencze István polgármester: Holnap találkozik az országgyűlési képviselővel, felveti ezt a probémát,
ha Ő nem lát megoldást, akkor valakit megkeres.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete

a

lejárt

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:

határidejű
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16/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete

a

lejárt

határidejű

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltel időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy ma délelőtt Kecskeméten volt
társulási ülésen, ahol módosították a működési szabályzatot, elfogadta a TT. hogy az eddigi három
alelnökkel szemben négy alelnöke lesz a társulásnak.
Lázár József képviselő: Az előterjeszt szerint a polgármestert 8-án telefonon kereste a Kajak-Kenu
Szövetség. Úgy érzi, hogy túlnőtt az önkormányzat keretein ennek a rendezése. Kéri, hogy a holnapi
találkozóról, ami publikus, kapjanak egy rövid tájékoztatást, akár telefonon, akár e-mailben.
Bencze István polgármester: E-mailben tájékoztatja az egyeztetés eredményéről a képviselőket.
Tegnap Székesfehérváron volt a KDV Társulási Tanács ülésén, tudomásul vették, hogy okafogyottá
vált a KDV-ben Dömsöd tagsága, a tagdíj fizetési kötelezettséget március 31-ig felfüggesztették. Úgy
tűnik, július 1-el tudnak kiválni a KDV-ből, viszont lehet, hogy az első félévi tagdíjtól nem tudnak
eltekinteni. Van olyan település, amely évek óta nem fizet tagdíjat, az ő kiválását nem engedélyezik,
csak azt követően, miután kiegyenlítette tagdíj tartozását. Ha nem fizetnek, megpróbálnak inkasszálni,
ha az sem megy, akkor bíróságon érvényesítik a követelést.
A DTKH Társulás keretében Dömsödön egy komposztáló fog épülni, továbbá egy átrakó, vagy átrakóválogató. Első körben 300 millió Ft-ot költene ez a társulás erre a beruházásra. Jövő héten tartanak
beruházási Társulási ülést, amikor döntenek arról, hogy a Ráckeve és Térsége Önkormányzati
Beruházási Társulás megvásárolja a KDV tulajdonában lévő – lerakó melletti – földterületet. Ez kb.
10-12 millió Ft. Lehet, hogy a projekt keretében is meg tudják kapni.
Korona Sándor képviselő: A Felső-Homokhátsági Vidékfejlesztési Egyesület közgyűléséről mindig
kapnak szóbeli, írásbeli tájékoztatót. Eljutott-e már abba a szakba az egyesület, hogy a térségben
pályázatokat írjanak ki, mert a különböző pályázati forrás felhívó portálokon már az összes
vidékfejlesztési egyesület már hirdeti a különböző turisztikai fejlesztési pályázatokat.
Bencze István polgármester: Igen, már van is néhány pályázat, amit be is adtak. Egyesületek
magánszemélyek, vállalkozók pályázhatnak, forduljanak bizalommal az irodához. A felhívásokra
rákérdez.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
17/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A stabilitási törvény hatályba lépése óta van erre szükség. A
Gazdasági stabilitási határozatban össze kell számolni azokat a bevételeket, amely megalapozza az
önkormányzatnál az eladósodást. Ezek az adók és azok a bérleti díjak, amelyek az önkormányzati
vagyon hasznosításából származnak. A stabilitási határozat mellékletébe már beépítették az
egészségügyi centrum építésének önrészét biztosító hitelt. A módosított határozat mellékletet a
gazdasági bizottsági határozataival együtt kiküldték, mely az OTP. időközben megküldött számításai
alapján módosult. Ebben az látszik, hogy 2018-2019-ben tőketörlesztés nincs, kamatfizetés
elkezdődik, 2020-21-ben tőke és kamatok visszafizetésére kerül sor. A törvény meghatározza, hogy a
figyelembe vehető saját bevételek milyen mértékéig adósodhat el az önkormányzat, ezt mutatja a
táblázat alsó két sora. Bizottsági ülésen komoly megtárgyalást képzett a hitelfelvétel, az összege, az,
hogy ez hogyan hat az önkormányzatra. A bizottság elfogadta az érvelést, nagyon fontos ez a projekt,
nagyon fontos, hogy a működés stabil maradjon, és ne a működési költségvetés terhére finanszírozzák
meg a beruházást. Ehhez a hitelhez még kell egy testületi döntés és kormányengedély. A költségvetés
is módosítani kell az év során és a stabilitási határozat is bármikor módosítható.
Muzs János képviselő, GMFB elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, több kérdés
felmerült a melléklettel kapcsolatban, az egészségügyi centrum beruházás önerő biztosításával
összefüggésben, mindenki kielégítő választ kapott a gazdasági vezetőtől, így a melléklettel együtt
elfogadásra javasolja a bizottság.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 29/A. §-ban meghatározott kötelezettségének eleget téve a 353/2011.
(XII.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott saját bevételeinek, és a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerint állapítja
meg.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
18/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 29/A. §-ban meghatározott kötelezettségének eleget téve a 353/2011.
(XII.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott saját bevételeinek, és a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerint állapítja
meg.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetés jóváhagyása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Nagyságrendileg több száz millió Ft-tal több a tervezet, mint 2017.
hasonló időszakában volt. Miért van ez?
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Több állami támogatást kaptak 20-25 millió Ft-tal de ez nem
indokolja, hogy a főösszeg miért változott 1 milliárd 100 millió Ft-ra. Ez a költségvetés már
tartalmazza a 2017-es pénzmaradvány összegét, nagyon sok futó projekt van, s az állam leutalta a
támogatásnak vagy a teljes összegét, vagy egy komoly hányadát, s ahhoz, hogy ki tudják fizetni a
benyújtott számlákat, ahhoz kell, hogy a képviselő-testület által engedélyezett keret legyen a
költségvetésben. Előző években a pénzmaradványt a zárszámadáskor jóváhagyatták, utána módosított
összegként építették be a költségvetésbe. Ez most akadálya a szigorodó szabályok miatt a
kifizetéseknek. A tájékoztató táblán mutatja be, hogy melyik projektből mennyi maradvány összege
alapján jött ki a beépített pénzmaradvány. A másik, ami nagymértékben megemeli az előirányzatot,
mindig év közben hozták be a folyószámla hitel technikai lebonyolítását, ezen a soron sem tudnak
könyvelni, mozdulni, ha nincs megfelelő keret a költségvetésben. 200 millió Ft-on állt meg éves
szinten ez az összeg, indulásnak ez megfelelő, év végére hozzá igazítják a valós élethez. Az 1. sz.
mellékletben szerepel az a 43 millió Ft., aminek már a stabilitási határozatba beírták a tőke és
kamatterheit. Ez az egészségügyi projekthez kapcsolódik. Ezek támasztják alá, hogy ilyen nagy
összeggel megnőtt a költségvetési főösszeg. Pici növekedést látnak az iparűzési adóban, a bérleti
díjakban, a többi bevételi forrásnál nem lesz.
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A Bizottság alaposan átbeszélte a költségvetést, több ötletelés
is elhangzott, hogy milyen plusz forrásra tudnának szert tenni a további időszakra. Felmerült olyan
lehetőség, hogy tartalék alapot képezzenek, a gazdasági vezető tájékoztatója egyértelmű lett, hogy a
tartalék külön elkülönítve nem lenne előnyös, ha van is egy kis maradvány, tartalék, azt máshol kell
elhelyezni. A bizottság a költségvetést a mellékleteivel együtt egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Bencze István polgármester: Milliárdos tétel mellett nem tudnak nagyvonalúak lenni. Elégedett lenne,
hogy a 2017. évi pénzösszeg a tényleges napi munkához rendelkezésre állna.
Varsányi Antal alpolgármester: Majdnem minden béremelésnél a központi költségvetésből juttatott
pénz kevesebb, mint amit ki kell fizetni, nyilván az önkormányzatnak kell hozzá tennie.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Igen. Ha megnézik az óvoda költségvetését, a pedagógusok
bérrendezés évek óta folyamatban van. Ha megnézik a tájékoztató táblában, mennyi finanszírozást ad
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az állam és mennyit az önkormányzat, abból látható, holott növekedett az egy mutatóra jutó központi
támogatás az óvónők bérezésénél, a segítő létszámok bérezésénél, a segítők kiegészítését itt adják le,
míg a közművelődésben, szociális ágazatban dolgozók kiegészítő bérfejlesztése jön le év közben. Jól
látható, hogy számításba van az emelkedő feladatmutatóknál az egységre jutó központi támogatási
összegeknél számításba vették, hogy a 22 %-os járulék terhe lecsökkent 12,5 %-ra, de még emellett
sem jönnek ki abból az összegből. A konyhai dolgozóknál a gyermek létszám, az étkező létszám, az
adóerő képesség, a költségek alapján számolnak egyfajta támogatást, de ott is szembetűnő, hogy a
közalkalmazottnál a diplomások is a bérminimum alá esnek, ki kell egészíteni a fizetésüket. Az A és B
besorolású fizetési osztályban, betanított illetve szakmunkásoknál főleg. Ez azt jelentheti, ha az
intézményvezető nem tud széthúzni a fiatal és az idős generáció fizetése összecsúszhat. Ugyanez
vonatkozik az önkormányzatra is, a II. besorolásúak (középiskolai végzettség) lehet akár hány
szakképzettségük, akkor is a 180.500 alá esik, ott nincs is mód arra, hogy széthúzzák a társaságot,
mert az illetményalapot nem tudják emelni, mert nem találtak rá fedezetet.
Varsányi Antal alpolgármester: Fontosnak tartja a béremeléseket, meglepődött, hogy ennyivel
kevesebb.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Kb. 20 ezer Ft-os havi összeg a különbség, amivel most a
bérminimumon vannak, azoknak az emelését jelenti.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az illetményalapon lehet felfelé eltérni, a kormány ezzel a szabályozással
úgy gondolja, hogy rendezte a köztisztviselők illetmény kérdését. Ez 10 éve megállapított összeg,
amely a polgármesteri hivatalokra MÁK-ra, egy-két területre vonatkozik, akik nem lettek
kormánytisztviselők. A reálbér vesztés ebben a szférában 30 %. a tíz évvel ezelőttihez képest. Az a 6-8
millió Ft. 10 % illetményemelést takar. Ez az a minimum összeg, ahol az érződik, hogy az I. és II.
besorolási osztályú – I. egyetem főiskolai végzettség, II. középfokú végzettség – a kettő között van
valamennyi különbség, pl. a II. besorolási osztályban nem kell 30-35 évet eltölteni jogviszonyban,
hogy valaki a bérminimumról elmozduljon. Jelenleg itt tartanak. Nem tudták behozni az illetményalap
emelést, számoltak a gazdasági vezetővel, reménytelen. Azok a fajta munkáltatói intézkedések,
amelyekkel lehet a béreken változtatni, mivel 10 éve tartó folyamat, abból is kifogytak. Tavaly
munkáltatói hatáskörben 5 %-ot tudott eltéríteni, de most már ez sincs. Ez azt eredményezi, hogy
képzett, jól képzett munkaerőt találni az üresedő helyekre lassan lehetetlen.
Lázár József képviselő? A beszámolóban szerepel, hogy a minimálbért, bérminimumot kötelezően
emelni kell, akkor a köztisztviselők hol vannak 10 év óta?
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Alatta vannak. Van olyan köztisztviselők, aki öt éve van az
önkormányzatnál, korábban máshol dolgozott, középfokú végzettségű, ha nincs a bérminimum emelés,
nincs 100 ezer Ft. az illetménye.
Lázár József képviselő: Akik 10 éve itt vannak hátrányba kerülnek, hogy becsülik meg a régi
szakembereket? Nincs a társadalomnak olyan rétege, kivétel a köztisztviselők, közalkalmazottak, akik
ne részesültek volna az elmúlt években fizetés rendezésben.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A köztisztviselők nem, most mennek az önkormányzati sztrájkok,
Dömsödön ez nincs, mert nincs szakszervezeti tag sem. A futó projektek miatt sem tudnák megtenni,
mert a falu látná kárát.
Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy egy kicsit feszesebben kellene bánnia
természetbeni segélyezési juttatási kerettel. Jó lenne egy olyan rendszert kidolgozni, amely kicsit
hatékonyabbá teszi, visszafogottabbá a szociális keret felhasználását. Ez a 40 millió Ft. majd nem
annyi, mint a felvenni kívánt hitel nagyságrendje. Jó lenne, ha az idén megfelelő lépésekkel meg
tudnák oldani, hogy oda jusson a támogatás és annyi, ahova szükségeltetik.

7
Bencze István polgármester: A polgármesteri hatáskörbe tartozó segélyezések mértékét januártól a
felére csökkentette az ügyfelek elégedetlenségére.
Lázár József képviselő: Ha a vállalkozó leigazolja az alkalmazott jövedelmét, s tudvalevő, hogy nem
annyi, de ott a pecsétes jövedelem igazolás, nem tud mit csinálni. Pl. 5000.-Ft. egy lóápoló havi
jövedelme munkáltatói igazolás alapján. Hiába küldi ki a családsegítőt környezettanulmányra, ketten
élnek, hárman stb. Ha elutasításra kerül, jön a fellebbezés, minden féle kifogásokkal, követhetetlen, ki
hol és kivel él.
Alaposan megnézik, és nagyon odafigyelve döntenek, a törvény nem tudják megváltoztatni.
Varsányi Antal alpolgármester: Esetleg egy százalék lehet, az is jó lenne, ha meg tudnák spórolni, de
ne az menjen ki, hogy pocsékolják a pénzt. Akik a hivatalban dolgoznak, kőkeményen megküzdenek
ezekkel az ügyfelekkel, utánanéznek, utánajárnak, nincs pocsékolva a pénz. Van egy réteg, aki inkább
szenved, nélkülöz, de nem megy el dolgozni. Efelé lehet terelgetni őket, de nincs az, hogy jogtalanul
osztogatják a pénzeket. Egy százalék lehet, amely így az ügyfél általi csalással kerül ki, de ezt nagyon
nehéz felgöngyölíteni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Amikor a környezettanulmánynál is az jön ki, hogy a havi jövedelem nem
fedezi a kiadásokat, a kiadások meghaladják a jövedelmet, abban az esetben vélelmezni kell a
jövedelmet. Erre a törvény lehetőséget ad. Nem szeretnek ezzel élni, mert még nagyobb vitára adhat
alapot. Másik dolog, amely a költségvetést szintén érinti az, hogy a közmunka program az idén át fog
alakulni. Négy hónapra lehet szerződést kötni, hosszabb időre nem, s ugyanazokat az embereket
többször nem lehet visszahozni. Be fog jönni az, hogy három év alatt egy ember egy évet lehet
közfoglalkoztatott státusban, vannak kivételek, ha önhibáján kívül nem tudnak számára állást ajánlani
a piaci szektorban. Megjegyezték, hogy ugyanazt a 40 ember kerül vissza közfoglalkoztatásba, holott
Dömsödön 246 álláskereső van. Júniustól komoly gondok várhatók ezen a téren. Ebben az évben már
nem 95, hanem 90 % a támogatottsága a programnak. Leginkább az okozza a gondot, hogy egyre
nehezebb lesz kiközvetíteni az embert, folyamatosan csak egy-két szakmunkást tudnak, arra
hivatkozva, hogy idősebbek és nem tudnak számukra állást felajánlani a versenyszférában. Ha jön egy
kiközvetítés és nem fogadja el az illető, akkor az egész rendszerből kizárja magát. Harmadik dolog, a
helyi adók: elkezdték ez előkészítő munkát, most próbálnak arra adatot szerezni, hogy
összehasonlítsák, építményadónál érdemes-e foglalkozni az értékalapú adóztatással. Néhány
önkormányzat alkalmazta csak az országban ezt a formát, s volt, aki ezek közül meg is szüntette.
(ismertette az értékalapú adóztatás (alapterület és értékbecslés alapján történő számítás tapasztalatait.)
Ezt megvizsgálják. Ami működőképesebbnek látszik, az övezeti felosztás, melyet követően áttérnének
mindenhol az építményadóra. Az adóbevétel nem fog nőni, ha az adóteher nő, Az, hogy az adóteher
csökkenjen a lakosnak és az adóbevétel növekedjen, ezeknél az adónemeknél nem működik. Ezt abban
az esetben tudnák elérni, ha egy pár száz főt foglalkoztató cég letelepedne a faluban.
Kért adatokat a tavaly, tavaly előtti adózásokra, nagyon pozitívan éreztette hatását, hogy többen
vannak, és a behajtási cselekményekre nagyobb súlyt fektettek, van olyan adónem, ahol jobban
teljesítettek, mint az éves előírás. Meglátják, az idei tervezett adóellenőrzés – a kereskedelmi
szálláshelyek ellenőrzése – milyen eredménnyel jár, ha érdemi javulást nem vált ki, akkor
megfontolandó, hogy ezzel az adónemmel érdemes-e foglalkozni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta a 2018. évi költségvetést.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
A rendelet kihirdetve: 2018. február 21.
A rendelet hatályba lép: 2018. február 21.
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5./ Petőfi utca közút rendezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a híd építése
kapcsán merült fel, hogy a Magyar Közút nyilvántartásában még mindig szerepel a Petőfi utca, pedig
az önkormányzat a tulajdonos, az önkormányzat tartja karban. Megkereste a főosztályvezetőt, hogy
mielőbb visszakapják a kezelői jogot, töröljék a nyilvántartásukból. Javasolja a képviselő-testületnek,
hogy az előterjesztés értelmében hozza meg döntését.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd 99 helyrajzi számú
ingatlanon, a 51311.j. Dömsöd-Makád komphoz vezető út 0+351-0+753 km szelvények
közötti lévő országos közút helyi közúttá minősíttetése és az útszakasz átadás – átvétele
tárgyában készült megállapodás tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a megállapodás
aláírja, és a fenti útszakasz helyi közúttá minősítése valamint átadás-átvétele tárgyában
eljárjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
19/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd 99 helyrajzi számú
ingatlanon, a 51311.j. Dömsöd-Makád komphoz vezető út 0+351-0+753 km szelvények
közötti lévő országos közút helyi közúttá minősíttetése és az útszakasz átadás – átvétele
tárgyában készült megállapodás tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a megállapodás
aláírja, és a fenti útszakasz helyi közúttá minősítése valamint átadás-átvétele tárgyában
eljárjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
6./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az országgyűlési
választási ciklus végezetével megszűnt a szavazatszámláló bizottságok megbízatása is, új
bizottságokat kell választani. A jogszabály értelmében a HVI előterjesztését a képviselő-testületnek
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vita nélkül kell elfogadnia. Ez ezért van, hogy a választást lebonyolító szerveket megpróbálja ezzel
függetleníteni azoktól, akiknek a választásánál közre fog működni, a politikai résztvevőknek biztosítja
azt a jogot, hogy minden választásnál delegálhatnak tagokat a bizottságba. Eltérés az előző ciklusbeli
előterjesztéshez képest, a törvény úgy írja elő, hogy nem szavazatszámláló bizottságonként kell
megválasztani a tagokat, hanem egyben, és a HVI vezetője osztja be, ki melyik bizottságba kerül.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi XXXVI. törvény 23.§
(2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a helyi választási iroda vezetőjének
indítványa alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint
választja meg:
Földi Edit, Czikora Andrásné, Meidl Sándorné, Dr. Varsányi Nikolett, Árky Annamária,
Béczi Istvánné, Pergel Renáta, Lacza Sándor, Szabó Zoltán, Pongrácz Gábor, Ila Gáborné,
Kovács Sándorné, Bene Jánosné, Jánosi Gáborné, Orbán Enikő, Csengődi Józsefné, Pék
D. Zoltánné, Varga Anikó, Ispán Imre, Tarr Zsuzsanna, Varga Zoltán, Mikus Lajos, Árky
Lajosné, Szakos Éva, Szadai Ágnes.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
20/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi XXXVI. törvény 23.§
(2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a helyi választási iroda vezetőjének
indítványa alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint
választja meg:
Földi Edit, Czikora Andrásné, Meidl Sándorné, Dr. Varsányi Nikolett, Árky Annamária,
Béczi Istvánné, Pergel Renáta, Lacza Sándor, Szabó Zoltán, Pongrácz Gábor, Ila Gáborné,
Kovács Sándorné, Bene Jánosné, Jánosi Gáborné, Orbán Enikő, Csengődi Józsefné, Pék
D. Zoltánné, Varga Anikó, Ispán Imre, Tarr Zsuzsanna, Varga Zoltán, Mikus Lajos, Árky
Lajosné, Szakos Éva, Szadai Ágnes.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
7./ Nagyközségi Óvoda 2013.-2018. továbbképzési program értékelése, 2018-2023.-ig közötti
továbbképzési program véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Van a 7. oldalon van egy táblázat, amiben két éves ciklusokra bontották
meg a különböző szakvizsgákat, ezt milyen elmélet alapján? Esetleg spontán, vagy valamilyen előírás
alapján.
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Madarász Mária óvodavezető: Teljesen spontán, a fiatal kollégákat próbálják arra ösztönözni, hogy
inkább szakvizsgát csináljanak, ne a 30 órás továbbképzéseken vegyenek részt, Az értékelésben leírta,
hogy nagyon sok a problémás, magatartási zavarokkal küzdő stb., ezek azok a szakvizsgát, amelyeket
jobban támogatnának.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozati javaslat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda 2013-2018. továbbképzési programja értékelésével az előterjesztés szerinti
tartalommal egyetért.
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda 2018-2023. közötti továbbképzési programját az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: óvodavezető
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
21/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda 2013-2018. továbbképzési programja értékelésével az előterjesztés szerinti
tartalommal egyetért.
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda 2018-2023. közötti továbbképzési programját az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: óvodavezető
Határidő: azonnal
8./ Katolikus Templom ablakainak megmentésére árajánlat
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy ha másfél
millió Ft. összegben meg tudnának egyezni, akkor rendeljék meg.
Korona Sándor képviselő: Arról is szó volt, hogy utána érdeklődnek, az egyház tudna-e valamilyen
keretet biztosítani a templomra szánt összegből. A falu közösségének mentenék meg ezeket az
ablakokat és lesz egy szép romkert, jó lenne, ha az egyház is valamilyen formában támogatná ezt a
szándékot. Közös érdek.
Bencze István polgármester: Kéri a főépítészt, ha az egyházi főépítésszel egyeztet, kérdezzen rá erre,
van-e mód, ebből a keretből erre a célra is. Ettől függetlenül megkeresi az egyházat és kéri a
segítségüket.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész. Amikor itt volt az egyházi főépítész egyeztetésen, akkor
felmerült a templom melletti ingatlan vásárlás is, s akkor említette neki ezt a parkot, akkor nem
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zárkózott el ez elől. Ez attól függ, hogy az ideszánt építési költség a tervezett épület költségeivel
milyen arányban lesz.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az esperes úrral folytatott beszélgetés alkalmával elhangzott, hogy komoly
harcot vívott az egyházmegyén. Elő álltak egy olyan ötlettel, hogy az első ütemben elkészülne a
templom, majd a mellett lévő egyéb épületszárny pedig egy második ütemben. Pontosan a jelenlegi
épület szól arról, hogy milyen következménye van annak, ha valami nem egyszerre épül meg. Végül
az egyházmegye elfogadta, hogy egyszerre megcsináltatja az egészet.
A Helyi Értéktér Bizottság ma megtekintette a templomot, jövő hét elején az esperes úrral közösen
átnézik, mi az, amit nem visznek át az új templomba, mert azzal kapcsolatban vannak ötleteik.
Muzs János képviselő: Felvetődött a szomszédos ingatlan egyház általi megvásárlása, ezzel
kapcsolatban van-e információ?
Bencze István polgármester: Elzárkózik az ingatlan tulajdonosa. Körül nézett a faluban és állítása
szerint a hasonló állapotban lévő, hasonló méretű házak 15 millió Ft. körül vannak. Mire felújítnák, 20
millió Ft. lenne. Az egyház kb. 12 millió Ft-ot szánna rá, a tulajdonos pedig 20 millió Ft. alatt nem
adja oda.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy a Dömsödi Római Katolikus templom 5 üvegablakának megmentése
tárgyában bruttó 1,5 millió forintos összegig megállapodjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
22/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy a Dömsödi Római Katolikus templom 5 üvegablakának megmentése
tárgyában bruttó 1,5 millió forintos összegig megállapodjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
9./ Településrendezési eszköz módosítása a 095/23 hrsz-ú ingatlanon létesítendő napelem
parkkal kapcsolatban
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: A 2017. szeptemberi ülésen született döntés arra vonatkozóan,
hogy a Nagy tanyai telephely melletti ingatlanról van szó, akinek tulajdonosa napelem parkot szeretne
létesíteni, ehhez módosítani kellett a településrendezési előírásokat, az lezajlott. Mindenféle
egyeztetésen túl vannak, ez az anyag, a mi ide került, annak a rövidített változata a településszerkezeti
terv módosítására vonatkozó határozati javaslat, illetve a rendelet-tervezet, amelyet elfogadásra
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terjeszt elő. A Pest megyei Főépítésznek volt egy észrevétele, a tulajdonosok összevontak telkeket, a
szeptemberi testületi határozat nem az egészre vonatkozott, hogy fejlesztési területté nyilvánítja, csak
az akkori földhivatali állapotnak megfelelően. A későbbi félreértések és esetleges viták elkerülése
végett a megyei főépítész kérte, hogy ezzel kapcsolatban is hozzon a testület egy határozatot, hogy az
továbbra is csak arra a területre vonatkozik, amire szeptemberben, hiába lett egy helyrajzi szám alá
vonva.
Bencze István polgármester: Kérdezi, hogy milyen engedélyek hiányoznak még?
Vargáné Ágoston Julianna: A rendelet hatályba lépését követően az építéssel kapcsolatos
engedélyeket ismét beadhatja engedélyeztetésre a dokumentumokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet
a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII. 31.) és többször módosított
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2018. február 15.
A rendelet hatályba lép: 2018. február 15.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2002. (XI. 11.)Kt.
határozattal elfogadott és többször módosított Képviselő-testületi határozatát az alábbiak
szerint módosítja.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Településszerkezeti Terv módosítását az 1. melléklet szerinti
tartalommal hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a hatályos Településszerkezeti Tervlapban
meghatározott területekre vonatkozó részeket hatályon kívül helyezi.
3. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő
szabályozási terveket a módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell
elkészíteni.
Jelen határozat mellékletét képezi: 1. melléklet TSZT-mód-2018/1. és TSZT-mód2018/2. jelű Településszerkezeti Terv módosító tervlapjai. A határozat a melléklettel
együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó.
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Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
23/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2002. (XI. 11.)Kt.
határozattal elfogadott és többször módosított Képviselő-testületi határozatát az alábbiak
szerint módosítja.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az alábbi döntést hozza:
4. A Képviselő-testület a Településszerkezeti Terv módosítását az 1. melléklet szerinti
tartalommal hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a hatályos Településszerkezeti Tervlapban
meghatározott területekre vonatkozó részeket hatályon kívül helyezi.
6. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő
szabályozási terveket a módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell
elkészíteni.
Jelen határozat mellékletét képezi: 1. melléklet TSZT-mód-2018/1. és TSZT-mód2018/2. jelű Településszerkezeti Terv módosító tervlapjai. A határozat a melléklettel
együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

10./ Egyebek
a./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Tárulásból történő kiválás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

…/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 2018. szeptember 30-val
kiválik, a társulásban való tagságát megszünteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a
társulásból való kilépéssel kapcsolatban eljárjon.
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Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Társulásból kilépés közlésére 2018. március 5.

Önkormányzati

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
24/2018. (II.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 2018. szeptember 30-val
kiválik, a társulásban való tagságát megszünteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a
társulásból való kilépéssel kapcsolatban eljárjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Társulásból kilépés közlésére 2018. március 5.

Önkormányzati

Képviselői hozzászólások:
Ispán Ignác képviselő: Bizottsági ülésen beszéltek a Petőfi utcai ingatlan bejáróval kapcsolatban,
mely a két szomszéd problémája. A bizottság álláspontja, hogy hozzák az ingatlan tulajdonosok
tudomására, ha kisajátítja az önkormányzat a területnek a bejáró részét, akkor az egyik tulajdonosnak
károsul a területnagysága, a másik tulajdonos részéről pedig anyagi ráfordítással járna. Hátha ezzel a
megközelítéssel rá lehetne bírni, hogy egyezzenek meg. Ezzel kapcsolatban javasolja a bizottság, hogy
a polgármester és a jegyző tárgyaljon az ingatlan tulajdonosokkal.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: A Földhivatalnál annyit sikerült megtudni, hogy a régi
kataszteri térképen egy önálló helyrajzi számú 932 hrsz-ú út megnevezésű terület rajta van, viszont
tulajdoni lapja soha nem volt, nem volt bejegyezve. Később a kataszteri térképeket felülvizsgálták, van
egy törlő határozat arról, hogy arról a térképről törölni kell mert nincs tulajdoni lap alapja. Egy kijárt
út volt, de jogilag dokumentált út nem volt.
dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselőket a LED-es közvilágítás korszerűsítési projekttel
kapcsolatban. Korábban volt egy határozat, hogy a lehető leggyorsabban indítsák el. Voltak megnézni
egy-két településen, javasolja, hogy ne kerüljön le a napirendről, de egy kicsit alaposabban járják
körbe. Kért referencialistát az egyik cégtől, az elmúlt héten végig jártak három települést, melynek
tapasztalatait ismertette.
Bencze István polgármester: Dunaföldvári kollégája azt a tájékoztatást adta, hogy a lakosság nagyon
elégedett.
Korona Sándor képviselő: Látta a felvételeket, döbbenetes. A 100 plusz lámpatest, amit ajánlottak,
nem fedi le a falut, mert ezeket a lámpatesteket alkalmazva minden karóra kellene tenni, hogy legalább
derengő fény legyen.
dr. Bencze Zoltán jegyző. Nincs szórt fényük, hátra nem világítanak, a jelenlegi lámpatest magasság
ezeknek az izzóknak magas, a földig nem jut el a fényük.
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Varsányi Antal alpolgármester: Az albán pékség lámpája – amely megvilágítja a feliratot – teljesen
elvakítja a Budapest felől érkezőket, rosszul van beállítva.
Bencze István polgármester: Szólnak a tulajdonosnak.
Lázár József képviselő: A Szabadság úton a Pósa Lajos utcától a Dabi óvodáig nincs járda, az
óvodába közlekedőknek biztonságosabb lenne járdán közlekedni. Próbáljanak meg azon a szakaszon
járdát kiépíteni.
Bencze István polgármester: A 2018-as tervek között szerepel a templom sarkától a park sarkáig,
utána át lehet enni a másik oldalra.
Lázár József képviselő: A Dózsa György úton három meggyfát kivágtak, van engedélyük?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Kért és kapott is fakivágási engedélyt a közterületre, jogszabály szerint egy
év van az újra telepítésre, ugyan úgy meggyfákat ültetnek a kivágott fák helyére.
Ispán Ignác képviselő: Rákóczi úton a parkoló külső sarkánál a volt benzinkútnál hatalmas víztócsák
vannak, egy ásóval egyszerűen le lehetne vezetni a vizet.
Szabó Andrea képviselő: Sipos Zsuzsa Értéktár Bizottság Elnöke megbízásából kérdezi, hogy az
Értéktár – amit kért a költségvetésből, belekerült-e a költségvetésbe?
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az önkormányzat gazdálkodóban van az igazgatási feladatok
kormányfunkció, ott vették számításba azt, amit kért, dologi kiadás, ugyanúgy a könyvtár kérése is
benne van a felhalmozási táblában. Arról van szó, hogy át kellene térni a digitális nyilvántartásra,
annak van gépigénye, szoftver igénye és sok minden más. Ezért került be az önkormányzat alatt egy
sorba egy összeggel a könyvtár kérése.
Szabó Andrea képviselő: Az elmúlt évben beszéltek arról, hogy a vásártéren van több vállalkozó is,
az utolsó trafóra jó lenne egy lámpatestet szerelni, mert sötét van, a kamera miatt is fontos lenne, mert
nem látható az esti, éjszakai felvétel.
Bencze István polgármester: Megcsinálják.
Varsányi Antal alpolgármester: Megnézte az újonnan elkészült sportparkot. A környezete,
karbantartás kívánni valót hagy maga után, felviszik a földet, le kellene takarítani. A kert közepén van
három murvával kevert föld. Nem kellene, hogy összekeveredjen a murva a termőtalajjal.
Bencze István polgármester: A kertésszel megbeszélték, ahogy megengedi az időjárás, füvesítve lesz
körbe, világítást kap, kamerát kap.
Korona Sándor képviselő: Úttal kapcsolatban felmerült, hogy nyesni kellene a padkákat, rendbe
tenni, nagyon sok utcának nem volt kő szegélye, mint a Bartók vagy Kodálynak, jó aszfaltossá vált,
mint a Dabi krt., egyéb más utcák, sajnálatos módon kijárták, kikoptatták az autók a murvát. Ha vége
lesz az esős időnek, jó lenne, ha ezt pótolnák, mert a Dabi körúton több helyen már letaposták a szélét,
megy tönkre az új út és nem csak itt, más utcáknál is. Jó lenne, ha erre oda tudnának figyelni, most
csak már m3 murva kellene, hogy megjavuljon. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy egy-két fal
nyesése jó lenne, ha most történne meg, pl. a sportpályánál, a kosárlabda pályánál. Ha ez megtörténne,
lehetne beszélni a vállalkozóval aki megígérte, hogy ledes két nagy reflektort tenne fel, hogy este is
tudják használni a kosárlabda pályát.
Bencze István polgármester: A lista elkészült az azokról az utcákról, amelyek padkarendezését
tervezik az év során. Nem pár köbméter, több száz köbméter mennyiség kell ahhoz. Abban is
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döntöttek, hogy megkeresik a Magyar Közutat a Szabadság út padkázásával kapcsolatban, hogy
hozzanak ide néhány kamionnyi zúzott követ, az önkormányzat megcsinálja a padkát.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Felvetődött, hogy másféle murvát hozatnak, apró szemcséset, a mi porral
keverve van, azt veszik, sokkal jobb útjavítási célra, egyetlen dolog miatt, ha le van hengerelve,
tömörítés után vizet kap, majdnem úgy összeköt, mint a beton.
Ispán Ignác képviselő: Korona képviselő felvetésére elmondja, hogy egyeztetnek Klszák Tamással,
mikor tudná a darus kocsival a sportpálya melletti fákat gallyazni.
Bencze István polgármester: A Közút tájékoztatása szerint a tavasz folyamán Kiskunlacháza és
Dömsöd között felújítják az 51-es utat, ennek kapcsán érdeklődtek az önkormányzat mart aszfalt
igénye iránt. Kb. 120-150 tonna mart aszfaltra igény tartanak, nagyon kedvező áron kapnák meg,
2000.-Ft/tonna.
Muzs János képviselő: Bizottság ülésen beszéltek róla, lakosok jelezték, hogy a híd melletti
ideiglenes gyalogátkelő nagyon elsárosodott, murva kellene oda.
Bencze István polgármester: Tudnak róla, mára ígéreték, hogy megszórják.
Ispán Ignác képviselő: Egy korábban felmerült problémával kapcsolatban kérdezi a jegyzőt, hogy a
futballpályán lévő tribünre kell-e minősítés? Onnan merült fel, hogy a játszótéri játékokra szükséges a
minősítés.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Utána néz.
Csikós Lászlóné képviselő: Falunappal kapcsolatban: július 13-14-15.-én lesz, beszéljenek róla,
tárgyaljanak a programról.
Bencze István polgármester: Hasonlón, mint tavaly, 4,5 millió Ft-ot terveztek a Dömsödi Napokra,
testvérvárosi program, műsorok stb. Mi az utolsó határidő, amikor dönteni kell, kit hívjanak meg,
javaslatokat kér, kit érdemes meghívni, aki érdeklődésre tart számot. Az Oktatási Bizottság következő
ülésén beszéljék át mielőtt a testület elé kerül.
Ispán Ignác képviselő: Tavaly beszéltek róla, hogy talán két naposra kellene szervezni.
Bencze István polgármester: Egy módon lehetne, ha a kitüntetések átadása a szabadtéri színpadon
történne.
Csikós Lászlóné képviselő: Volt rá példa, hogy összekötötték a kitüntetések átadását a bállal és nem
volt szerencsés dolog. Vagy maradna pénteken a megnyitó, szombaton csak a bál, vasárnap pedig lent
a Duna-parton a szabadtéri program.
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.
Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

