
1 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tárgyaló 

Ülés ideje: 2018. április 13.  

 

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,  

 

Jelen vannak: Bencze István polgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, 

Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző  

 

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

képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tett 

az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2018. (IV.13.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Belterületi utas pályázattal kapcsolatos tájékoztató 

2./ Kis utas pályázattal kapcsolatos javaslat 

3./ „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület kérelme 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
40/2018. (IV.13.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Belterületi utas pályázattal kapcsolatos tájékoztató 

2./ Kis utas pályázattal kapcsolatos javaslat 

3./ „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület kérelme 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

1./ Belterületi utas pályázattal kapcsolatos tájékoztató 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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dr. Bencze Zoltán jegyző:  A képviselők kézhez kapták az ésszerűsítés után átdolgozott 

tervezet. A mérnöki költségvetés ezzel a három utcára 200 millió Ft-tal számolt, az 

ésszerűsítési javaslatokkal a műszaki tartalom nem csökkent, olyan munkarészeket el lehetett 

hagyni, ami fölösleges. Ezzel a három utca költségvetése 103 millió Ft-ra esik vissza, amely 

még a közbeszerzés során változhat, elképzelhető, hogy fog lejjebb menni. A 103 millió Ft-tal 

ez a három utca tartható, tartalmaz minden olyan beruházást, amellyel a plusz pontokat meg 

lehet célozni. A projekt teljes költségvetésében mehetnek el 120 millió Ft-ig, azonban a 

tervezési költség, projekt menedzsment, díjak rá jönnek, ezzel a 103 millió Ft-tal együtt elérik 

a 120 millió Ft-ot. Itt még szükség lesz egy külön döntésre, amikor a teljes projekt költsége 

összeáll, a teljes költséget, az önrész arányát összegszerűen kell meghatározni, a tervek 

nyomán még most folyik a kidolgozása. Megkérték az indikatív árajánlatokat is a 

kivitelezőtől, 23-án be tudják adni a pályázatot.  

 

Lázár József képviselő: 130 millió Ft-ban gondolkodtak, elhangzott, hogy a járulékos 

költségekkel 120 milliót is meghaladná a költségvetés. Ha esetleg megkapnák a 130 millió Ft-

ot, javasolja, hogy a Thököly utcát egy kopó réteggel próbálják meg javítani. Ha így meg 

tudják védeni, 10-15 évre jó lesz. Elhangzott a Határ út is, ha lesz lehetőség azt is javítani 

kellene.  

 

Muzs János képviselő: Kivitelezővel felmerült-e tárgyalás, beszélgetés szinten, hogy esetleg 

az önkormányzat saját kivitelezésben földmunkákat – amely nagy számmal szerepel – át 

tudna-e vállalni.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Felmerült, a tényleges ajánlattételnél lesz lehetőség egyeztetni.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a 

tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.  

 

2./ Kis utas pályázattal kapcsolatos javaslat 

Előadó: Bencze István polgármester 

 

Bencze István polgármester: A tavalyi árajánlatok vannak meg a belterületi utas pályázathoz 

készültek, abban a három utca 25,6 millió Ft. Új ajánlatot kérnek, el kell dönteni, hogy milyen 

sorrendben, a prioritást kell meghatározni. Abban maradtak, hogy a Pósa Lajos u. minden 

képen.  

 

Korona Sándor képviselő: A Tavasz utca is.  

 

Korona Sándor képviselő: Ha jó lesz a Pósa Lajos u. akkor a szigetből azon keresztül jönnek 

az 51-es útra, főleg, ha a Bucsi köz is jó lesz. 

 

Szabó Andrea képviselő: Számításba kell venni a külső utakat is, mint az Öregszőlőhegyi út, 

ahol esőzéskor nem lehet szinte közlekedni és ott nagyon sokan laknak.  

 

Bencze István polgármester: Az Öregszőlőhegyi útra nem tudnak most pályázni, az nem 

jöhet szóba. 

 
Hangzavar! 

 

Lázár József képviselő: A Településfejlesztési Bizottság alakulását követően eltervezték, hogy az utak 

felújításával szépen lassan haladjanak kifelé. Szenttamási, Kisfaludi u. Széchenyi út. Ha ezeket a kis 
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utcákat rendbe hozzák, amit elkezdtek, lassan összeér azzal, amit elképzeltek. Ha ezeket a felsorolt 

utcákat meg tudják csinálni, akkor a nagyobb része a falunak rendben lesz.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A külső utakkal kapcsolatban rengeteg probléma van. Van egy 

alapvetőleges probléma, a vízelvezetés. Olyan helyet laktak be, amely mezőgazdasági dűlőút, a 

földterületeket úgy alakították ki, hogy nincs hely vízelvezetésre. Első lépcsőben egy komplex tervet 

kell csinálni, amely egy levezető csatornázással jár együtt, melyhez területet kellene szerezni, az 

összes ingatlantulajdonossal tárgyalni, mert van egy olyan része az Öregszőlőhegyi útnak, amely nem 

éri el a jogszabályban meghatározott szélességet. Erre a 130 millió Ft. önmagára nem lenne elegendő.  

 

Szabó Andrea képviselő: Onnan járnak be iskolába gyerekek, biciklivel nem tudnak bejönni.  

 

Bencze István polgármester: Amikor odaköltöztek, akkor is így nézett ki. Az egy mezőgazdasági 

termelést kiszolgáló dűlőút.  

 

Szabó Andrea képviselő: Kaptak oda építési engedélyt. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Oda nem kaptak építési engedélyt családi házra, sem nyaralóra, csak 

szerszámos kamrára.  

 

Muzs János képviselő: Valószínű azért vették meg, mert olcsó volt. Ez nem magyarázza meg az út 

állapotát, de akármit csinálnak, valahol el kell menni a mezőgazdasági gépeknek is.  

 

Bencze István polgármester: Rengeteg pénzt ráköltöttek már, elmegy három traktor és ugyanúgy néz 

ki. Amíg a vízelvezetés nem oldódik meg, addig a földút is olyan, ha a vízelvezetés megoldódik, akkor 

a földút is jó lenne, beállna, az út mélyebben van, mint a mellette lévő padkák. 

 

Szabó Andrea képviselő: Jó lenne, ha ezt a lakosok is tudnák.  

 

Bencze István polgármester: A következő húsz év feladata, 20 év kell hozzá, hogy a jelenlegi 

ütemben ezek az utcák is sorra kerüljenek.  

 

Korona Sándor képviselő kérdezi, hogy a Kisfaludy u. és a Szenttamási út meg lett terveztetve,  

azok költségét nem látja. 

 

Bencze István polgármester: Ebbe nem is lehet, az sok, kétszer-háromszor annyi.  

 

Korona Sándor képviselő: Amikor a Pacsirta utcába költöztek, hatalmas sár volt, az ott lakók 

összedobták a pénzt és megcsinálták az utat. Várhatják és követelhetik, hogy legyen jó utca, de azért 

tenni is kellene a lakosságnak is.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az Öregszőlőhegyi utat első körben amit házilag akarnak csinálni 

vízelvezetés, padkanyesés lenne, a Rizling utca és a Áchim utca közötti szakaszon, az érinti azokat, 

akik ott kint laknak, a Kossuth Lajos u. és a Balassi u. felé eső része normálisabb.  

 

Bencze István polgármester: A probléma, hogy amit megvettek gépet, az napi 10 órában dolgozik.  

 

Ispán Ignác képviselő: Az elmúlt ülésen szóba került, hogy a hídépítés következtében a Duna-parti út 

teljesen tönkre ment. Azt nem tudják most bele venni?  

 

Bencze István polgármester: Nem tudják, az még nem önkormányzati tulajdon.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A Duna-parti rendezésre, amire bent volt a célzott támogatás kérés 

karácsony előtt. 
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Ispán Ignác képviselő: A Bucsi köz le lesz a Gesztenyesorig aszfaltozva, az átvágásig terjedő rövid 

szakaszt már nem lehetne megcsinálni?   

 

Bencze István polgármester: Nincs benne a tervekbe, alku kérdése. Ezt fontosabbnak tartja kialkudni, 

mint a Thököly utca. Szét van esve az is teljesen. Megpróbálják az átvágásig azt a szakaszt is bele 

venni.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az egy olyan kis szakasza a belterületi utas pályázatnak, hogy abba kellene 

belealkudni azt a szakaszt.  

 

Bencze István polgármester: Visszatérve a kis utas pályázatra, el tudja-e fogadni a képviselő-testület 

az alábbi sorrendet: Pósa Lajos utca, Tavasz utca, Határ utca (ha belefér). Szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot:  

 

…/2018. (IV.13.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a felújítandó belterületi utcák 

sorrendjét – a projekt költségvetésének függvényében – az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Pósa Lajos utca 

2. Tavasz utca 

3. Határ út 
 

A Képviselő-testület a tényleges költségek ismeretében később hozza meg végleges 

döntését a pályázat beadásáról. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

41/2018. (IV.13.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a felújítandó belterületi utcák 

sorrendjét – a projekt költségvetésének függvényében – az alábbiak szerint határozza meg: 

 

4. Pósa Lajos utca 

5. Tavasz utca 

6. Határ út 
 

A Képviselő-testület a tényleges költségek ismeretében később hozza meg végleges 

döntését a pályázat beadásáról. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület kérelme 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Bencze István polgármester: Ismét a testület elé kerül a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület 

kérelme. 

 

Korona Sándor képviselő: Továbbra is az a kérésük, engedélyezze a testület a rendezvényt, mivel 

mindent leszerveztek, sokan várják. 

 

Bencze István polgármester: Kérdezi, tud-e az egyesület arról, hogy a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat arra az időpontra hasonló gyereknapi rendezvényt terveznek.  

 

Korona Sándor képviselő: Azért, mert úgy tudták, hogy nem lesz ez a családi nap, nem lesz ez a 

program. A képviselő-testület döntése után kezdték szervezni. Ők a szombati napot kérték a 

főzőversenyre, szerettek volna a színpadon szerepelni, zenélni, énekelni, mint tavaly.  

 

Bencze István polgármester a későbbiekre vonatkozóan kéri, hogy bármi – rá tartozó – indítvány, 

kérés, észrevétel van, azt a polgármesternek küldje meg, ne a jegyzőnek. Ha már ilyen szervezési 

fokban van, akkor csinálják meg, bár úgy gondolja, hogy egy kissé agyon csapja a Dömsödi Napokat. 

Legyen rá igény.  

 

Csikós Lászlóné képviselő: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke felkereste és kérte a 

segítségét, május 27-re tették ezt az időpontot, bármikor máskor jöttek segítségért, mindig segített 

nekik. Kérdezi, azzal a programmal mi legyen, ami május 27-re meg lett beszélve. Azt kérte, mivel 

egy napos lesz a rendezvény, szeretné ezt a gyereknapot megrendezni. Ebben a most megkapott 

anyagban is az áll, családi és gyereknap. Május 27-én is lesz egy gyereknap és júniusban is?  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Hétfőn 17 órakor lesz a nemzetiségi önkormányzatnak ülése, és arra, hogy 

bármit rendeznek és milyen költséggel, arról nincs még döntés. A hétfői ülés után jelzi, hogy mit 

döntöttek.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 

…/2018. (IV.13.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2018. (III.2.8) Kt. számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Képviselő-testület a Még1000 Év Dömsödért Egyesület által 2018. június 8-9-10-én 

megrendezésre kerülő Dömsödi Duna Party Varázs elnevezésű rendezvényéhez mind a 

három napra biztosítja az ingyenes közterület használatot a 2017-es helyszínnek 

megfelelően. 

  

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással – meghozta a következő határozatot:  

 

42/2018. (IV.13.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2018. (III.2.8) Kt. számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
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A Képviselő-testület a Még1000 Év Dömsödért Egyesület által 2018. június 8-9-10-én 

megrendezésre kerülő Dömsödi Duna Party Varázs elnevezésű rendezvényéhez mind a 

három napra biztosítja az ingyenes közterület használatot a 2017-es helyszínnek 

megfelelően. 

  

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Bencze István polgármester: A választások végeztével elsősorban Korona Sándor képviselőnek 

szeretné mondani, hogy képviselőhöz méltatlan, hogy határon túli magyarokat nyilvánosan  

lebozgorozta. Kéri, hogy a jövőben türtőztesse magát és akkor nem fognak nyilvánosan olyanokat írni, 

hogy Dömsöd szégyene. Ez is méltatlan egy képviselőhöz. Elfogadhatatlan. Szeretné, ha pont kerülne 

a végére, minden képviselőre vonatkozik, önmérsékletet kell tanúsítani.  

 

Korona Sándor képviselő: Többen megkeresték, és beszéltek is róla, hogy próbálnak olyan megoldási 

képletet fognak keresni valamelyik utas céggel, hogy hogyan lehetne olyan felületzárást találni a 

Ráckevei illetve Középső útra,… 

 

Bencze István polgármester: Jövő héten jönnek, hétfőtől itt lesznek az útépítő cégek és ez téma lesz. 

Egy kis türelmet kér, reméli, hogy van erre megoldás. Pénz kell rá szerezni valahonnan.  

 

Korona Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a híd átadáson milyen program lesz?  

 

Bencze István polgármester: Ismertette a tervezett programot.  

 

Muzs János képviselő: Lakossági bejelentést tettek a Szőlők útja végén élő háromgyermekes 

családdal kapcsolatban, akiknek segítségre lenne szükségük. Jó lenne, ha a családsegítő szolgálat 

hivatalból kimenne.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző:  A problémát ismerik, más módon fogják megközelíteni a családot, mert a 

családsegítő szolgálat elől elzárkózik a család. Valamilyen megoldást keresnek.  

 

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 

 


