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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. március 28.
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, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze
Zoltán jegyző, Christoph Gáborné GYEJO. vezetője
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, a jelenlévő intézményvezetőt.
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. (III.28.) 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./ 1/2017. (II.16.) – az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása
4./ Éves közbeszerzési terv elfogadása
5./ A belterületi utak felújításával kapcsolatos döntés
6./ Egyebek
a./ Petőfi utca aszfaltozása
b./ „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület által tervezett rendezvény
c./ Dömsödi Napok szervezése
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
29/2018. (III.28.) Kt.számú
Határozat
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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./ 1/2017. (II.16.) – az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása
4./ Éves közbeszerzési terv elfogadása
5./ A belterületi utak felújításával kapcsolatos döntés
6./ Egyebek
a./ Petőfi utca aszfaltozása
b./ „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület által tervezett rendezvény
c./ Dömsödi Napok szervezése
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (III.28.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete

a

lejárt

határidejű

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
30/2018. (III.28.) 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 eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt órában beszélt a
twinoxide gyártójának képviselőjével, abban maradtak, holnap a jelenlegi adagolásból is
visszavesznek, s meglátják mi lesz. 10-ig kaptak haladékot, 10-én több ponton a faluban
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megkóstolják a vizet, ha továbbra sem lesz iható, nem fizetnek ennyit. Reméli, erre nem kerül
sor, be fog állni. Jelenleg még sok panasz van a víz minőségére.
Varsányi Antal alpolgármester: Nem csak a víz minőségével, a fogyasztásával kapcsolatban
vannak panaszok, hanem allergiás kiütéseket is okoz az arra érzékenyeknek.
Muzs János képviselő: A polgármesteri tájékoztatóban az volt, hogy színtelen, szagtalan,
mivel magyarázza a kivitelező?
Bencze István polgármester: A kezelés után semmi szín, szag nem jelenhet meg. Jelenleg a
három fém, vas, mangán és arzénnal, ha elegyedik, akkor lehet probléma. Egyikkel sem
lehetne, mert a vízminőség javító projekt kiszűrné. A vas, a mangán rárakódhatott a csövek
belsejére. Amíg ez ki nem tisztul, addig van türelmi idő.
Szűcs Julianna képviselő: Mivel Dömsöd területén legalább 50 %-ban ihatatlan a víz,
gondolkodtak-e azon, hogy kompenzációt kérnek a vízdíjból a lakosság részére?
Bencze István polgármester: Nem, mert ez ÁNTSZ. előírás, ezzel most valamelyest szembe mennek,
képviselő-testületi döntéssel bármikor visszatérhetnek a klórozásra. A klórozást írták elő, szemet
hunynak amellett, hogy volt egy ilyen testületi döntés, amennyiben nem lesz jó, vissza kell térni a
klórozáshoz. Az egész országban így van, kompenzáció nélkül.
Szűcs Julianna képviselő: Ivóvíz minőségű vízre fizet a lakosság. Ezt teljesíteni nem tudják.
Bencze István polgármester: Egészséges az ivóvíz, amit klóroznak.
Varsányi Antal alpolgármester: Olyant nem lehet állítani, hogy nem ivóvíz minőségű, a minőséggel
semmi baj, az ízzel van probléma.
Szűcs Julianna képviselő: Hasmenést okoz, kiütéseket okoz, kénytelenek a bolti vizet megvásárolni.
Nagyon sok visszajelzést kap, családon belül is érzékelik a hasmenést és a kiütést is.
Bencze István polgármester: Hasmenésről semmiféle visszajelzés nem jött. A hasmenést a kólibacilus
okozza, azt szűrik ki ezzel a kezeléssel.
Bencze István polgármester: Az ÁNTSZ. folyamatosan mintát vesz, folyamatosan bevizsgálja, ha
olyan anyag lenne benne, ami nem lehet ivóvízben, hatalmas büntetéseket kapnának. Nincs benne
ilyen anyag. Bárhova mennek a panasszal, a kártérítést sehol nem fogják megítélni. Sajnos országosan
a minőségjavító program után ez a végeredmény. Egészségtelennek nem egészségtelen a víz, egy
balszerencse van, hogy magas a víz jódtartalma, ami egészséges, de klórral olyan elegyet alkot, ami
büdös és keserű. Kompenzálni akkor lehetett, amikor 2014-ben kólibacilus volt a vízben, s nem
lehetett inni. Akkor valamit jóváírt a DAKÖV. Ha a DAKÖV betartaná, amit az ÁNTSZ. előír, akkor
ihatatlan lenne a víz. Testületi döntés született a twinoxide-s kezelésre, testületi döntéssel vissza lehet
állítani a klórozást.
Korona Sándor képviselő: Mi az aktuális kérdés a katasztrófavédelem szempontjából?
Bencze István polgármester: A belvíz, ma azért voltak kint, hogy megnézzék, milyen intézkedéseket
tettek. II. fokú védelmet rendeltek el, a Tókert mintegy 60 ingatlan vízben áll, meg kellett ismételni,
amit tavaly előtt megcsináltak, csináltak egy vízlevezető árkot, teljesen leapadt a víz.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Véglegesítésre kerül az árok, meg lesz csinálta, járulékos hatásban a híd
projekt besegít a belvíz levezetésbe. A holtág eddig túl magasan tartotta a szintet, most a holt ágban
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látszódik, hogy folyamatosan áramlik a víz, mozgatja, olyan szinten mozog a víz, hogy észrevehetően
az iszap tetejéről sokat lecsípett a vízáramlás. Szépen tisztítani fogja.
Bencze István polgármester: A Bercsényi utca végén semmilyen beavatkozást nem tettek, nem tudja
vis maiorban pályázhatnak-e.
Lázár József képviselő: A DAKÖV. beszámolóján felmerült-e hogy több helyen nem megfelelő
esetleg a víz? Pánczél Károly képviselővel folytatott beszélgetés során milyen témaköröket érintettek?
Bencze István polgármester: Nem merült fel. Elsősorban a szennyvízcsatorna kérdésekről volt szó. Az
országgyűlési képviselővel a belterületi utakkal kapcsolatos pályázatról volt szó, meddig mehetnek el,
120-130 millió Ft-ra emelkedett az, ami egy héttel ezelőtt még 80 millió Ft. volt.
Szűcs Julianna képviselő: A Leader pályázattal kapcsolatban érdeklődik. Lesz-e belőle valami?
Bencze István polgármester: Néhány millió Ft-ra az elkövetkező négy évben pályázhatnak, közösen
eldöntik, mire lehet. A vállalkozók részére a pályázatok már megnyíltak, lehet pályázni.
Szűcs Julianna képviselő: Nem értesítették ki, pedig benne vannak három éve. A programajánlat arra
lett beadva, hogy a hátsó fürdő tetőszerkezet javítása. Ezt csak közösen lehet az önkormányzattal,
mivel bérlik az ingatlant.
Bencze István polgármester: Utána érdeklődik az illetékeseknél.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………./2018. (III.28.) 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:
31/2018. (III.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ 1/2017. (II.16.) – az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A 2017. évi költségvetési rendelet utolsó n. évi változásait
tartalmazza a rendelet-tervezet. Ez a módosított költségvetési főösszeg illetve a bevételi kiadási
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oldalon az előirányzatok összege támasztja alá a beszámolót, ebből látszik, hogy kb. 100 milliós
nagyságrenddel nagyobb, mint a III. n. év végi állapot. Egy-két kisebb bevételtől eltekintve az egyes
fősorokon növekedés történt. Gazdasági Bizottsági ülésen megbeszélték, hogy októberben a
tanévindításhoz igazodva van még lehetőség módosításra, ott történt lemondás és azért van
visszavonás. Ebbe az anyagba beépítik az is, ami az év végi teljesítésekhez szükséges, az óvoda
esetében szükség van pótlólagos támogatásra.
Muzs János képviselő: A bizottság megtárgyalta a költségvetés módosítására tett javaslatot, azt
elfogadásra javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő.
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
3/2018. (IV.16.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2018. április 16.
A rendelet hatályba lép: 2018. április 16.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A költségvetési rendelet tárgyasát megelőzően tárgyalta a testület
a kitekintő táblázatot, abban az is szerepelt, hogy az önkormányzat az egészségügyi projekthez
felveszi a hosszú lejáratú fejlesztési hitelt, melyhez kormányengedélyre van szükség. A 43 millió Ft-os
hitelfelvételi szándékot a Magyar Államkincstár felé jelezni kellett, be kellett csatolni a költségvetési
rendeletet, a határozatot, a hitelfelvételhez szükséges dokumentumokat. A felülvizsgálat során a
költségvetési rendeletet és a kitekintő táblát nem találták összhangban, a táblázat második sorában az
önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek, az eredeti határozatban 19 milliós összeg
van, ebben a határozatban a stabilitási törvény szűkebben értelmezi a hasznosítást, s azok a több évre
szóló bérleti szerződések, amit az önkormányzat ad bérbe, azokat ide nem lehet beszámítani. Ahhoz,
hogy ezt az adatszolgáltatást rendben tudják teljesíteni, vagy a rendeletet, vagy a kitekintő határozatot
kell módosítani. A hiba a kitekintő táblázatban van, a 19 millió Ft-ból itt azokat a bevételeket lehet
számba venni, ahol valamilyen koncesszióból származó, vagy mint a DAKÖV-nek üzemeltetésre
átadott eszközök hasznosításából származó bevételt lehet ide beírni, a többit nem.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a kitekintő határozatot a most benyújtott javaslat szerint módosítsa,
ezzel összhangba kerül a költségvetési rendelet és a határozat, ez alapján tudják teljesíteni a kincstár
felé az adatszolgáltatást. Amíg ez nincs rendbe téve, a kormányengedélyre nem lehet kérelmet
benyújtani. Gazdasági bizottsági ülésen ismét átbeszélték, hogy szükség van-e a hitelre, vagy meg
tudják hitelfelvétel nélkül oldani a projektet, hogy lenne célszerűbb végig vinni. A
kormányengedélyeztetés hosszabb – több hónapos – folyamat. A pénzt addig biztosítani kell
valamilyen forrásból és ez egy választás éve lesz. Lehet, hogy az idén a 43 millió Ft-ból csak néhány
milliót kell lehívni, mégis kéri, hogy a projekt érdekében most döntsenek a hitel felvétele mellett, s a
teljesítés függvényében fogják a szükséges hitelt lehívni.
Muzs János képviselő, GMFB elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a gazdasági vezető által elmondott szükségesség miatt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………./2018. (III.28.) Kt.számú
Határozati-javaslat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2018. (II.14.) Kt.számú
határozatát a következők szerint módosítja:
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
Szavazásban résztvevők száma: 8
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
32/2018. (III.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2018. (II.14.) Kt.számú
határozatát a következők szerint módosítja:
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./ Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A Gazdasági Bizottság a közbeszerzési tervet megtárgyalta,
elfogadásra javasolja.
Bencze István polgármester: A jegyző megkereste a Kincstárt azzal, hogy az értesítést – a pályázat
eredményéről – már hónapokkal ezelőtt megkapták, a támogatási szerződés még nem írták alá,
szükség lenne a közbeszerzési terv jóváhagyása miatt. A támogatási szerződést a kincstár megküldte, a
mai nap folyamán aláírva visszajuttatták a kincstárnak.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Még csak az önkormányzat által van aláírva, a kincstár aláíratlanul
postázta ki.
Bencze István polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a híd kivitelezési szerződését
április 30-ra módosították, 99 %, hogy április 20-án lesz az ünnepélyes átadás.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A következő ötletének támogatását kéri a képviselő-testülettől. A
hídépítésnél a fővállalkozón kívül dömsödi vállalkozók is szakértelmükkel, munkaeszközeikkel
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minden más munkájukkal, hétvégén is ha szükséges reggeltől estig tevékenyen vesznek részt,
rengeteget segítve ezzel az önkormányzatnak és a fővállalkozónak. Függetlenül attól, hogy szerződés
keretében teszik meg és ezért megkapják a juttatást, ez a projekt olyan jól halad, korrektek az
együttműködő cégek, hogy egy elismerő oklevéllel, egy erkölcsi elismeréssel köszönjék meg.
Visszatérve a közbeszerzési tervre, egyetlen közbeszerzést vett bele a tervbe, jelen pillanatban azzal az
eggyel tudnak tervezni, a III. n. évet célozta be a szerződések miatt.
A többi pályázattal kapcsolatban, ami várható, nem írta bele a tervbe, mert a döntésig kevesebb mint
lehetőség, a közbeszerzési terv egyébként bármikor módosítható a képviselő-testület által.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2018. (III.28.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi éves
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2018. március 31-ig
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
33/2018. (III.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi éves
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2018. március 31-ig
5./ A belterületi utak felújításával kapcsolatos döntés
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: 7-8 utca tervezését rendelték meg a képviselő-testület által kiválasztott
cégtől, a tervek elkészültek, a mérnöki költségtervek elkészültek, ijesztő számokat hoztak ki.
Aszfaltozó cégeknek küldtek árazatlan költségvetést, ahogy beárazták, kevesebb, mint a költségbecslés
szerinti, de még mindig nagyon sok. Ma volt a Hajóka Kft. képviselője, aki a Középső utat csinálta,
átbeszélték a műszaki osztállyal, hogy lehet tovább csökkenteni a költségeket.
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság a költségek alapján három utcát
javasol, a Széchenyi utcát teljes hosszában, a Petőfi utcát és a Bucsi közt, ha belefér.
Bencze István polgármester: Jelen pillanatban úgy látják, hogy nem fog beleférni a Bucsi köz, 130
millió Ft. annyira elég, hogy megcsinálják a Széchenyi utat és a Petőfi utcát. Mai tárgyalás eredménye,
hogy a Széchenyi út és Petőfi u. nettó kiviteli költsége 100 millió Ft-ra jön ki.
A többi öt utca terve a fiókba kerül, s újabb pályázat esetén már kész tervekkel rendelkeznek.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A költségek bruttó költségek, eszerint úgy néz ki, hogy belefér a Bucsi
köz is.

8
Bencze István polgármester: Arról kell dönteni, hogy a Településfejlesztési Bizottság által javasolt
három utcára a pályázatot benyújtsák. Bízik abban, hogy a közbeszerzés során még alacsonyabb
árajánlatot is kapnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
……../2018. (III.28.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatával egyetértve az
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megyében”
nevű pályázatban felújításra javasolt utcák sorrendjét - projekt költségvetés függvényében
– az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Széchenyi út
2. Petőfi út
3. Bucsi köz
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
34/2018. (III.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatával egyetértve az
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megyében”
nevű pályázatban felújításra javasolt utcák sorrendjét - projekt költségvetés függvényében
– az alábbiak szerint állapítja meg:
4. Széchenyi út
5. Petőfi út
6. Bucsi köz
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

6./ Egyebek
a./ Petőfi utca aszfaltozása
Bencze István polgármester: A Petőfi utca aszfaltozása némiképpen eltér a híd építésétől. Az eredeti
költségvetésben benne van az aszfaltozás is 20-20 méteres szakaszon. A képviselő úr segítségével
plusz 20 millió Ft-hoz jutottak, amely fedezetet biztosít a csatorna átvitelre, másrészt az aszfaltozásra,
ezért a Szabadság úttól a Petőfi fáig aszfaltozzák az utcát. Erről kell dönteni. Ma jöttek meg az
árajánlatok. 1./ szt aki a hidat csinálja, 9.633.848.-Ft. TTDExpert Zrt, a Kaiser Aszfalt Kft. br.
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8.890.000.-Ft. a harmadik árajánlat a Hajóka KFT-től érkezett, aki a Középső utat is csinálta,
7.721.600.-Ft.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Azért sürgős a döntés, egyrészt mivel a hídépítő cég, a TTD Kft. bevállalta
azt, hogy maga a hídtestre kerülő aszfaltot is ugyanaz a csapat csinálja, egyszerre legyen leterítve, ne
legyenek töréspontok, ugyanazzal az aszfalttal, ugyanabban a minőségben, ezt eredményezné. Ez nem
csak aszfaltozást jelent, hanem az aknák szintbe helyezése, tömörített padkakészítés, megerősíti,
kiegyenlíti a szélességet, párhuzamos. 9.444 e Ft. br. összeg lett előirányozva plusz aszfaltozásra. A
legjobb árajánlat ez alatt van. Másik oka a sürgősségnek, hogy tudják folyamatosan csinálni az
aszfaltozást, hogy április 18-ra az átadás előtt elkészüljön az utca teljes hosszában.
Korona Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a Petőfi fánál meddig és hogyan nézne ki ez az út?
Bencze István polgármester: Egészen addig, amíg most aszfaltos, s bekötés lenne jobbra, balra.
Korona Sándor képviselő: Ha majdnem 10 millió Ft. a plusz keret, abból 7 millió a legkedvezőbb
árajánlat, a maradék 2,5 – 3 millió Ft. nem lenne elég a strandig megcsinálni.
Bencze István polgármester: A strandig 6-7 millió Ft., más forrásból ez a maradék pénz másra is kell,
pl. a gázos olyan váratlan költségek jöttek, amivel el kell számolni az FM felé. pl. 500 e + ÁFA
gázbekötése műszaki ellenőr díja. Minden fillérnek megvan a helye, ettől függetlenül meg lehet
kérdezni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A teljes Középső Dunaparti szakaszt végig kellene járni, a teljes
szakasszal muszáj lesz kezdeni valamit, teljesen szét esett az út egészen az átvágásig.
Szűcs Julianna képviselő: Kérdezi, hogy nem lehet-e egy-két millió Ft-tal többet ráfordítani és esetleg
szegélykővel ellátni az utat, legalább a Petőfi utat.
Bencze István polgármester: A szegélykő 70 %-kal megnövelné az árat, meg lehet kérdezni.
Telefonon megkérdezik a kivitelezőt, hogy százalékosan mennyivel drágítaná meg az aszfaltozást, ha
szegélykővel készülne.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A polgármester és a műszakos kolléga a közelmúltban megkereste a
Magyar Közutat. A híd építési munkát miatt szükségessé vált elterelés miatt a Gesztenyesoron egy
tömörített zúzottköves szegélyt csináltak, megtámasztva kicsit az utat, s ez jól bevált. Azoknál az
utaknál, amelyek nem lesznek felújítva, a közlekedést segíti. Megkeresték a közutat, hol lehetne így
megcsinálni, van olyan, amely közutas szakaszt érint, hogy járuljanak hozzá. Ma megérkezett a
hozzájárulás, részükről rendben van. Hozzájárulnak, szakfelügyeletet adnak hozzá, megbeszélik a
dolgokat.
Muzs János képviselő: Az út szélessége mihez lesz viszonyítva, vagy megmarad a régi szélesség? A
Hajóka Kft. által épített Középső út bekeskenyedett, nem az eredeti szélesség maradt meg.
Bencze István polgármester: A jelenlegi szélességhez igazodnak.
Varsányi Antal alpolgármester: Az árajánlatok közül a legdrágábbat választaná, esetleg alkudni
lehetne, mert az aszfaltnál úgy a jó, ha egyben van, tehát egy cég készítse folyamatosan.
Bencze István polgármester: Éppen ezért javasolják a legalacsonyabb ajánlatot adó céget, mert ők
végzik a hídtest aszfaltozását is, a hídépítő cég velük kötött szerződést az aszfaltozásra.
Bencze István polgármester: A Dömsödre jutó Leader támogatásból szeretné megcsináltatni a Dunaparton az aszfaltozást, meg esetleg még mást is, ami belefér.
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Csanálosi Melinda műszaki ügyintéző: A útépítő cég telefonon azt a választ adta, hogy nemes kő
padka 4-5000.-Ft/fm míg a süllyesztett szegély, amit javasolnak berakni, 6-8000.-Ft./fm.
Muzs János képviselő: Lehetne kérni egy tételesebb árajánlatot, mi adja ki a nagyobb részt, a
szegélykő, vagy maga a munka.
Bencze István polgármester: Lehet kérni újabb árajánlatot a szegélykővel történő építésre, de akkor
kedden nem tudnak szerződést kötni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az ideális a szegélykő lenne, de be tudja-e vállalni a cég, hogy április 18ra elkészül?
Szűcs Julianna képviselő: Örül, hogy a Középső út megépült, de esztétikailag rossz érzés ránézni,
hogy hullámos az út és nem egyenes. Le kellet volna húzni, hogy legalább párhuzamos legyen.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……/2018. (III.28.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utca (145 hrsz.)
önkormányzati tulajdonú út 1520 m2-es területnagyságú felújítására beérkezett pályázatok
közül a Hajóka Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-03578; Székhelye: 3356 Kompolt, Sport u.
2.; Képviseli: Hajóka István ügyvezető igazgató) ajánlatát fogadja el a beszerzési eljárás
nyertesének. Az ajánlat szerint a vállalkozási díj összege összesen bruttó 7.721.600-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a nyertes ajánlattevővel a
vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazatta, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
35/2018. (III.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utca (145 hrsz.)
önkormányzati tulajdonú út 1520 m2-es területnagyságú felújítására beérkezett pályázatok
közül a Hajóka Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-03578; Székhelye: 3356 Kompolt, Sport u.
2.; Képviseli: Hajóka István ügyvezető igazgató) ajánlatát fogadja el a beszerzési eljárás
nyertesének. Az ajánlat szerint a vállalkozási díj összege összesen bruttó 7.721.600-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a nyertes ajánlattevővel a
vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
b./ „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület által tervezett rendezvény
Bencze István polgármester: A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület júniusban szeretne egy párnapos
rendezvényt tartani. Korona Sándor az egyesület elnöke szóban már korábban jelezte, de emlékezete
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szerint egy napos rendezvényről beszéltek. Ha tudatosult volna benne, hogy három napos, már
tiltakozott volna akkor, mert így a rendezvény agyoncsapja a Dömsödi Napokat. Ez egy olyan
nagyszabású rendezvény, hogy az feltételezhető, hogy a Soros egyesületek egyik tagja az egyesület,
milliós nagyságrendben honnan tudnak idehozni fellépőket akkor, amikor nem tudnak közüzemi díjat
fizetni, nem tudnak bért fizetni, akkor hogyan?
Korona Sándor képviselő, „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület elnöke: A vádat visszautasítja,
semmi közük nincs egyéb szervezethez.
2017. november 8-án e-mailben jelezték, hogy szeretnének az idén egy háromnapos rendezvényt,
tavaly kétnapos volt, szombat de. 10-től és vasárnap 10-től voltak programok, főzőverseny, program
végén vasárnap gyereknapi program. Tavaly pénteken estétől már őriztették a színpadot, ezért
gondoltak arra, hogy az idén már péntek estére is szervezzenek valamit, így lenne három napos. Sem
faluprogram, sem senki ellen nem irányul. Megkerestek egy énekest, egy táncegyüttest, táncolnak,
énekelnek, pénteken ez lesz a program. Szombaton a romák főznek, szombat délután jönnek a
környékbeli énekesek, együttesek.
Bencze István polgármester: Személyes beszélgetésük alkalmával kérte, hogy a Művelődési Ház
igazgatójával vegye fel a kapcsolatot, egyeztessenek. A levelet valóban megkapta a jegyző, miért nem
a polgármesternek küldte? A jegyzőnek azon kívül, hogy a végén engedélyezi a rendezvény
megtartását, nincs köze ahhoz, hogy milyen rendezvény van Dömsödön. Ez nem önkormányzati
rendezvény, erről képviselő-testületi döntés kellett volna, mint mindenki más esetében, hogy Dömsöd
címerét nem tehetik fel a plakátra engedély nélkül.
Korona Sándor képviselő: A címert le tudják vetetni a plakátról. Január 16-án volt bent a hivatalban,
mert mielőbb – év elején – megkötik a szerződést a fellépőkkel, mentőkkel, biztonságtechnikai céggel,
akkor a megrendelő tud alkudni és lenyomhatja az árakat, nem pedig a program előtt két héttel. Tavaly
megengedte az önkormányzat, hogy júniusban megszervezzék a két napos programot, amihez elő
kellett készülni csütörtökön, pénteken.
Most ugyanaz a két nap van, mint tavaly volt, pénteken estére szerveztek pluszban egy dömsödi
érdekeltségű fellépőt. Semmi olyan extra nincs benne, ami a Dömsödi Napok programját zavarná.
Bencze István polgármester: Ugyanaz a program lesz, mint a Dömsödi Napokon.
Korona Sándor képviselő: Nem érti a problémát, júniusban tartják, a Dömsödi Napok júliusban lesz.
Január 13. után annyit mondott a polgármester, ha nem ütközik dömsödi programmal. Akkor ég nem
tudták, hogy milyen dömsödi programok lesznek.
Bencze István polgármester: Ezért kérte, hogy egyeztessenek az OMK. igazgatójával.
Korona Sándor képviselő: Mivel már fél évvel ezelőtt bejelentették, úgy gondolja, hogy ez nem
ütközik semmilyen programmal, senki ellen nem irányul. Már lekötöttek együtteseket, kötöttek majd
egy millió Ft-ért előszerződéseket, ezt valakinek ki kell fizetni. Szponzoraik vannak, s a rendezvények
programbevételéből vannak támogatások. Tombolát árulnak, s ebből lesz bevétel. Olcsó együtteseket
hívnak.
Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy egy ekkora rendezvényt engedélyezése képviselőtestületi döntést igényel.
Korona Sándor képviselő: Ezért volt bent a polgármesternél már januárban, akkor azt a választ kapta,
hogy lehet.
Bencze István polgármester: Azt mondta, hogy egyeztessen a művelődési ház igazgatójával.
Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgató: Január elején kitette a művelődési ház programját a
facebook közösségi oldalra, ami pontosan ezen a három napon lesz. Három nap múlva az egyesület
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kitenne a programját… Intézményvezető lévén, úgy gondolja, hogy nem neki kellene kezdeményezni
az egyeztetést az egyesülettel.
Bencze István polgármester a vitát lezárja.
Szűcs Julianna képviselő: Kiírta a dömsödi strandot is a közös programot, és a strand üzemeltetőjével
nem egyeztetett. Három napos programot lehet szervezni, mindamellett hogy a képviselő-testület nem
tudja a szponzorokat, kik a szponzorok. Le kell tenni, mert közterületen folyik, amiért közterületi díjat
lehet számítani.
Korona Sándor: Ezt közli a partnerrel, akivel együttműködnek, és a kötbért benyújtják az
önkormányzatnak. Egy millió Ft-ot már kifizettek.
Szűcs Julianna: Nincs mit, mert a képviselő-testület nem adott rá még engedélyt.
Korona Sándor: Tavaly is így működött, teljesen más az oka.
Hangzavar!
Szűcs Julianna képviselő: Érdekelné, ki a rendezvényszervező, s megvannak a katasztrófavédelem,
egyebek, jogszerűen stb.
Hangzavar!
Korona Sándor: Mentők meg vannak rendelve, az őrszolgálat meg van szervezve.
Szűcs Julianna: Szeretné látni a vállalkozói réteget, hogy ki áll mellette. Ki a rendezvény szervező?
Bevont-e művelődésszervezőt?
Korona Sándor: Vidámparkkal közösen szervezi az egyesület. Rendezvényszervező Kft. segíti.
Hangzavar!
Korona Sándor képviselő: Annyit szerettek volna a falu lakosságnak, a roma kisebbségi
önkormányzat - megyei – is készül ismét, mert tavaly jól sikerült.
Akik eljönnek, kapnak egy tál birkapörköltet, vagy kér 2000.-Ft-ot, ami bejön a tombolából, vagy egy
úti költséget, van olyan, aki úgy jön, hogy nem kér pénzt csak zenél, az egyesület kifizeti a jogvédő
hivatalnak a zenei költségeket, a nézők pedig hallgathatnak egy koncertet.
Bencze István polgármester: Szavazásra teszi fel azt, hogy három napos legyen az egyesület
rendezvénye.
A kérdésre 5 képviselő nemmel szavazott, 3 képviselő tartózkodott.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta azt, hogy kétnapos legyen az egyesület
rendezvénye.
A kérdésre 3 képviselő igennel szavazott, 4 képviselő nemmel, 1 képviselő tartózkodott.
Hangzavar!
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta azt, hogy egy napos legyen az egyesület
rendezvénye.
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A kérdésre 3 képviselő igennel szavazott….
Bencze István polgármester: Semmilyen nem rendezhetnek, az egynapos sincs megszavazva.
Korona Sándor: Ki fogja a költségeket kifizetni?
Hangzavar!
Bencze István polgármester ismét szavazásra bocsátja az egy napos rendezvényre vonatkozó
javaslatot azzal, hogy ingyenes kapják meg a közterületet
………../2018. (III.28.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Még1000 Év Dömsödért
Egyesület számára a 2018. júniusában megtartandó gyermeknapi rendezvényére egy
napra ingyenesen biztosítja a közterület használatot
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A kérdésre 6 képviselő igennel szavazott, 1 képviselő nemmel szavazott és 2 képviselő tartózkodott.
A képviselő-testület a fenti szavazati arányban meghozta a következő határozatot:
36/2018. (III.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Még1000 Év Dömsödért
Egyesület számára a 2018. júniusában megtartandó gyermeknapi rendezvényére egy
napra ingyenesen biztosítja a közterület használatot
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Csikós Lászlóné képviselő: Indokolta a „nem” szavazás okát.
c./ Dömsödi Napok szervezése
Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgató: Korábban bizottsági ülésen elhangzott, hogy legyen két
napos a Dömsödi Napok. Tegnapi bizottsági ülésen a bizottság azt a javaslatot hozta, hogy ne
szombaton legyen a bál, hanem pénteken, a testvértelepülések fogadása, köszöntése után, amikor a
kitüntetések is átadásra kerülnének. Szombaton de. barátságos mérkőzés, délután kezdődnének a
szabadtéri programok, este utcabál. Vasárnap szintén délután kezdődnének a kulturális programok és
este lenne az utolsó fellépő.
A fellépőkről már korábban beszéltek, pl. Bikini, Csík zenekar. Ezeknek a fellépőknek olyan nagy az
előírásuk, tavaly is amikor a hangtechnikát kérték, kiderült, hogy az OMK. hangtechnikája sokkal jobb
minőségű volt. A fellépők megvannak, el kell dönteni, hogy szombat vasárnap lesz, vagy péntek
szombat vasárnap, hogy le tudja foglalni.
Bencze István polgármester: Egyet tud érteni a bizottság javaslatával.
Varsányi Antal alpolgármester: A falunapok 4 millió Ft-os költségvetése ellen tiltakozik, akkor,
amikor van Dömsödön járhatatlan út. Tavaly és azt megelőzően támogatta, hogy kulturális
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szórakoztató műsor kell, tavaly bebizonyosodott, hogy a dömsödi lakosság nem vevő, illetve
ugyanannyian jönnek a helyi és a környékbeli fellépők programjára. Tavaly is nagy pénzeket költöttek
a rendezvényre, és nagyon kevesen jöttek el a sztárvendég Kormorán együttes koncertjére. Véleménye
szerint 2,5 millió Ft-ból ki kell hozni, csak addig terjeszkedjenek. Ha legalább sikeres lenne, ezrek
jönnének, azt mondja, meg kell csinálni, elhibázott dolognak tartja a 4 milliós költségvetést.
Csikós Lászlóné képviselő: Maximálisan egyetért, nem kell nagyon drága együtteseket hívni, mert
olyan feltételeket is szabnak, ami plusz néhány százezer Ft. kiadást jelent. Egyébként a 4 millió Ft-ban
nem csak a fellépők vannak, ez a rendezvény összköltsége volt.
Lázár József képviselő: Oktatási Bizottsági ülésen már szó volt a fellépőkről, ahol elhangzott, hogy
inkább szóló énekesek legyenek, fél óra, egy óra műsorral, 2-300 ezer Ft-ra jönnek ki. Kérték az
OMK. igazgatóját, szondáztassa meg a fiatalokat, az idősebb korosztályt is. Ez megtörtént, s
összeállítottak egy olyan szereplő gárdát, amely remélhetőleg minden korosztálynak megfelelő lesz.
Csikós Lászlóné képviselő: A Bikini együttes kb. másfél millió Ft., a frontembere D. Nagy Lajos
elfogadható áron jönne egy-két zenésztársával.
Lázár József képviselő: Elhangzott egy limitált összeg 2,5 millió Ft. javasolja, hogy erősítsék meg
ebben az összegben az OMK. igazgatóját és próbáljanak meg olyan gárdát idehozni, amely ebbe
belefér. Döntsön a testület, hogy el tudják kezdeni a szervezést.
Muzs János képviselő: Le kellene tisztázni, hogy a 2,5 millió Ft-ból mennyit lehet a fellépőkre
költeni, mert egy része elmegy az alapítványi bálra.
Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy a 2,5 millió Ft-ból 1,5 - 1,7 millió Ft-ot fordíthatnak
a fellépőkre.
Varsányi Antal alpolgármester: Egyetért, másfél, 1,7 millió Ft. a műsorra, a többi az egyéb
költségekre. Nézzék meg, hogy a vendéglátást pl. hogyan lehetne olcsóbbá tenni, nem feltétlen
muszáj fizetős helyen reggeliztetni, ebédeltetni, vacsoráztatni a vendégeket. Maga részéről felajánl a
meghívottaknak (német vendégek) egy alkalommal reggelit.
Lázár József képviselő: Nem tudja, hogy a 2,5 millió Ft-ból hogy jön ki a fellépők és a járulékos
költségek.
Varsányi Antal alpolgármester: Készítsenek egy költségvetést a fellépőkre, és az egyéb költségekre
és hozzák a testület elé, akkor lehet látni, mit lehet költeni.
Bencze István polgármester: A 2,5 millió Ft-ot kicsit kevésnek tartja, javasolja a 3 millió Ft-ban
megállapítani a rendezvény teljes költségét.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………/2018. (III.28.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Dömsödi Napok
rendezvény teljes költségkeretét legfeljebb 3.000.000-Ft-ban határozza meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
37/2018. (III.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Dömsödi Napok
rendezvény teljes költségkeretét legfeljebb 3.000.000-Ft-ban határozza meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Lázár József képviselő: A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta kb. két hete Dr. Nagy István
kérelmét a telek bejáróval kapcsolatban, s döntött a bizottság. A kérelmező azóta sem kapott róla
értesítést. Javasolja, hogy hasonlóan a testületi üléshez adjanak határidőt az ügyfél kiértesítésére. Ne
görgessék maguk előtt, mert sokszor nem térnek vissza olyan dologra, ami elhangzik.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A főépítész asszony a testületi döntés alapján elkészítette a választ, melyet
még neki ki kell egészítenie egy ponttal, mert abból a kérelmező nem fogja megérteni. Még nem jutott
el odáig, hogy ezt megtegye.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A jegyzőkönyvi kivonatokat ki lehet bővíteni azzal, hogy a határozatokról
szóló jegyzőkönyvi kivonatokat kiküldik, és minden sorához hozzáfűzik a tájékoztatást.
Varsányi Antal alpolgármester: Beszélt dr. Nagy Istvánnal és azt mondta, hogy ő kifizetné a
kisajátítást, az önkormányzat költségét átvállalná.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem tudni a kisajátítás költsége mennyi a, első körben a tulajdonossal kell
megkísérelni a megállapodást. Amennyiben a megállapodás meghiúsul, meghatározott okokból meg
lehet csinálni. A jelenlegi rendezési tervben nem szerepel úgy, mint megnyitandó út. Ha a
kormányhivatal vizsgálja a kisajátítási feltételeket, ennek lesz egy plusz költsége, mert a rendezési
tervben is fel kell tüntetni. Utána egy igazságügyi szakértő megállapítja, mennyi a költsége az
ingatlannak.
Lázár József képviselő: Ez egy elbitorlás volt. Amikor a Posta megszűnt, akkor vitték ki a kerítést az
utcafrontra.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem egészen, utána néztek a földhivatalban, a térkép és a tulajdoni lap
nem egyezett. Amiről térképet mutat a kérelmező, nem tartozott sem helyrajzi szám, sem tulajdoni lap.
Amikor pontosították az ingatlan nyilvántartás adatait, mivel a tulajdoni lapok voltak a döntőek, így
kiigazították a térképet. Ahhoz sem helyrajzi szám, sem tulajdoni lap nem tartozott.
Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a
megjelenést az ülést bezárta.
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