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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 

 

Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.)  

Ülés ideje: 2018. április 25.  

 

 

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, Szűcs Julianna 

képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Kovács István 

PMKH Ráckevei Járási Hivatal munkatársa, Christoph Gáborné GYEJO. vezetője, Vass Ilona 

Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Zsidai Mónika tagóvoda vezető, Pergel Renáta (Nagyközségi 

Óvoda)  

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, a jelenlévő intézményvezetőt. 

Megállapítja, hogy valamennyi képviselő (9 fő) jelen van, az ülés határozatképes, az ülést 

megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati 

javaslatot:  

 
…/2018. (IV.25.) Kt.számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás) 

megvitatása 

4./ Tájékoztató az országgyűlési választásokról  

5./ Petőfi Sándor Emlékmúzeum 2017. évi beszámolója 

6./ Dömsöd honlap 2017. évi beszámolója 

7./ Egyebek 

a./ Floyd-Line Kft. kérelme 

b./ Nagyközségi Óvoda kompetencia és teljesítmény alapú értékelési szabályzat 

véleményezése 

c./ Pályázat futópálya kialakítására 

d./ Belterületi utak felújítására pályázat benyújtása 

e./ Farkas István telekvásárlási kérelme 

f./  DUSE edzőpálya szerződés 

g./ Középső út felújítása 
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Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 

45/2018. (IV.25.) Kt.számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás) 

megvitatása 

4./ Tájékoztató az országgyűlési választásokról  

5./ Petőfi Sándor Emlékmúzeum 2017. évi beszámolója 

6./ Dömsöd honlap 2017. évi beszámolója 

7./ Egyebek 

a./ Floyd-Line Kft. kérelme 

b./ Nagyközségi Óvoda kompetencia és teljesítmény alapú értékelési szabályzat 

véleményezése 

c./ Pályázat futópálya kialakítására 

d./ Belterületi utak felújítására pályázat benyújtása 

e./ Farkas István telekvásárlási kérelme 

f./  DUSE edzőpálya szerződés 

g./ Középső út felújítása 

 

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. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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46/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz  

 

Muzs János képviselő: 12-én tárgyalt a polgármester az MKKSZ. képviselőivel, mit sikerült a 

tárgyaláson megbeszélni? 

 

Bencze István polgármester: Körvonalazódik a közbeszerzés, együtt kellett indítani,  Szerették volna 

– ár függvényében – ha olyan kivitelező lesz, aki ismeri a helyzetet. Lehetséges, hogy dömsödi 

vállalkozó fogja elnyerni a munkát, van több is. 

 

Lázár József képviselő: Április 20-án átadták a hidat. Hiányérzete van abban a tekintetben, hogy nem 

örökítik meg ezeket az eseményeket évente. Felvetette már egyszer, hogy évkönyvet kellene kiadni 

évente, amelyben benne lenne az önkormányzat egész évi tevékenysége, az óvoda, iskola, stb. 

Elsiklanak az egyes beruházások felett, átadták a sportcsarnokot, átadják az egészségügyi centrumot, 

pályáznak a bölcsődére stb. úgy érzi, el fognak tűnni néhány év múlva a mai fiatalok nem tudják, mi 

mikor épült. Ha lenne egy évkönyv, amit elő tudnak venni, amely tartalmazza, mit csináltak abban az 

adott évben. Nem olyan terjedelmű kiadványra gondolt, mint ami évekkel ezelőtt megjelent a 

településről, egy egyszerűbb kiadvány, amelyet biztosan megvennének a lakosok, a képviselők is, egy 

örök emlék marad. 

 

Bencze István polgármester: Egyetértene a javaslattal, de kivitelezni nem olyan egyszerű, a nyomdai 

költségnél a példányszám mindent eldönt. Ha 10-20 példányt nyomtatnak, egy-egy példány százezres 

nagyságrendbe kerül. A szóban forgó Czerny-féle könyv 8 millió Ft-ba került az ezer db. 

Az ötletet jónak tartja, az utókor számára jó l enne,  gondolkodnak rajta, kinek milyen ötlete van, hogy 

kellene megcsinálni, lehet nem kell nyomda sem hozzá, saját maguk összehoznák.  

Esetleg e-könyv formájában is megjelenthetne az évkönyv, a mai világban ez a legkézenfekvőbb. 

 

Lázár József képviselő: Büszke a dömsödiekre, nagyon régen voltak ilyen számban jelen pl. egy 

épület átadáson, többen eljöttek volna, ha du. öt órakor lett volna, a 11 órai időpont ellenére nagy volt 

az érdeklődés. 

 

Varsányi Antal alpolgármester: Kérdezi, hogy a DAKÖV-vel mit sikerült egyeztetni?  

 

Bencze István polgármester: Több döntés volt, hogyan kezeljék a vizet, a DAKÖV vezetőivel 

megegyeztek abban, hogy az első 1-2-3 hét kezelés után egy jelentősen visszafogott kezelést kap a víz. 

Egy bizonyos idő eltelte után méréseket végeznek, hogy előfordul-e még olyan anyag, ami nem oda 

való. Már hetek óta nem lehet érezni semmi kellemetlent a vízen. Kérte a DAKÖV. vezetőit, hogy 

kezdjék el a településen az arra irányuló vizsgálatot, hogy a fúrt kút nincs-e összekötve a hálózattal. Ez 

két héten keresztül megtörtént, nem találtak olyant, mert már a felhívás után a szabálytalankodók 

megszüntették a szabálytalan bekötést. Kérte, hogy ott nézzék meg a bekötéseket, a hol aránytalanul 

kicsi a vízfogyasztás.  

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
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………./2018. (IV.25.) 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: 9 fő 

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

 

47/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás) megvitatása 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A Gazdasági Bizottság a beszámolót megtárgyalta. A 

gazdasági vezetőtől kapott részletes tájékoztatás alapján a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja.  

 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Szóban is összefoglalta az írásbeli előterjesztést. Elmondta, hogy 

ez az év olyan volt, amely nem érintett nagy változást sem a feladatokban, sem az intézményeken 

belül a munkát nem kellett átszervezni, a központi költségvetésből lehívható támogatások köre 

változatlan volt. Sikerült elszámolni a támogatásokkal is, minimális volt az eltérés, amit vissza kellett 

utalni, bizonyos sorokon belül pedig az önkormányzatnak járt még támogatás. A költségvetési 

rendeletet 652 milliós nagyságrendről indították, s a finanszírozási tételeket is beleértve 

1.331.000.000.-Ft-ot meghaladó összegre növekedett, mind a működési, mind a felhalmozási 

oldalon vannak jelentős tételek. Működési oldalon azok az állami támogatások jelennek meg, 

amelyeket feladatarányosan év közben igénylés alapján lehívnak, illetve a közmunka program 

jelentős összeg. Felhalmozási oldalon látható, hogy sok futó pályázat volt, a legtöbb olyan 

volt, ami 2016-ban indult, s 2017-ben le is hívták. Ezekhez a projektekhez kapcsolódóan a 

tájékoztató táblákban láthatóak azok a kötelezettségek, amelyek évről-évre áthózódnak, 

ezekhez kapcsolódnak. A beruházásokat, felújításokat nevesítették az egyik mellékletben. 

Vagyonadatokat nézve ott látható egy jelentős növekedés, ez elsősorban abból adódik, hogy 

az RSD csatornahálózat aktiválása az önkormányzat mérlegébe történő beépítése 2017-ben 

történt, ugyanígy a települési csatornahálózat értéke is 2017-ben el lett osztva az adott 

települések között, ezután nem Ráckeve mérlegében szerepel, minden település a ráeső részt 

beépítette a vagyonadatiba, ebből adódik a nagyfokú ingatlan vagyonnövekedés. A  

működésben nem voltak fennakadások, ahogy a rendelet módosításban a második félévben 

többször előjött, év végén már rendezkedni kellett egy-egy intézmény költségvetésén belül a 

sorokat, ahogy az élet hozta, a kiadási előirányzatokat úgy kellett alakítani, illetve az év végi 

finanszírozásnál csak annyit utalt ki az intézmények részére, amennyi szükséges volt. A 

táblázatokban számot adtak a támogatásokról is. A továbbiakban a Gyermekjóléti Szolgálat 

működéséhez szükséges támogatást indokolta. Az idén is elmondható, hogy a legnagyobb 
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feladat a dömsödi szociális problémák megoldása, és ellátása. Emelkedett az az esetszám, ami 

a két kis településen előfordult, a dömsödi terület a legnagyobb feladat, ezért adja Dömsöd 

település a hiányzó részt ehhez a feladatkörhöz.  

 

Lázár József képviselő: Oktatási és Népjóléti Bizottsági ülésen elhangzott, hogy 42,9 millió 

Ft-ot kapott a település a munkanélküliségi, és szociális mutatók alapján. A jelenlévő 

képviselők részéről felvetődött, hogy akkor, amikor 100 ezer munkaerő hiányzik az ellátó 

rendszerből, akkor ez a szociális törvény mit eredményez. Véleményük szerint a jelenlegi 

szociális törvény azt erősíti, hogy maradjon otthon, ne vállaljon munkát, mert így is lehet. Mit 

lehetne tenni azért, hogy ez a trend megforduljon. Mit lehetne tenni, hogy ezek a fiatalok ne 

egész nap otthon aludjanak, hanem munkát vállaljanak. Nyitott kérdés maradt, elmondták a 

véleményüket, nem tudták lezárni ezt a dolgot. Nem a helyi rendeletben látják a problémát.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A  hivatalban is belefutottak ebbe a problémába, a hivatali 

kézbesítő elmegy és helyette kerestek új kézbesítőt. A kiközvetíthető munkanélküliek között 

egyet nem találtak, aki alkalmas lenne a feladatra, lassan ide jut az egész közfoglalkoztatási 

program. Azok maradnak benne, akik nyugodt szívvel munkára nem használhatók. A 

településgazdálkodási csoport is lassan ezzel a problémával küzd, a munkára használható 

emberek az elsődleges munkaerő piacon helyezkednek el.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Van olyan réteg, aki még a közmunkára sem alkalmas, vagy 

nem akar alkalmas lenni.  

 

Lázár József képviselő: A családsegítő tájékoztatása szerint 67 olyan személy van, aki 

ingyenesen étkezik, így megy ki a faluba, pedig azt valaki megfizeti. Kb. 12-15 ezer ft. a havi 

vendégétkezés díja, miért nem lehet azt mondani, hogy fizessenek 200.-Ft-ot, az húsz napra 

4000.- ft. Megjelennek az ételért drága cipőkben, autóval. Próbálják meg rászorítani, hogy 

érezze azt, hogy valamit kell tenni azért, ne azt mondja, hogy ingyen kapja. Egy korábbi évek 

mikulás rendezvényén a segélyezettek döntő többségében a gyerekek a legdrágább ruhákban 

jelentek meg. Ez a kérdés foglalkoztatja, hogy az önkormányzat tartja el a családot, ők semmit 

ne tegyenek?  

 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A képviselő úr által említett számadat egy bevétel, az 

állami támogatások sora közül egy fajta. Ott elhangzott, hogy ilyen-olyan mutatók alapján 

ennyit kapa település pénzben és egyéb ellátásokra. Az önkormányzat ennek a sokszorosát 

költi a szociális hálóra, az az önkormányzaton múlik, hogy abból a pénzből melyik feladatra, 

hova teszik a hangsúlyt, a pénzbeli támogatásokra, vagy a természetbeni ellátásokra. (étkezés, 

családsegítő szolgálat) A  mutatókkal és a mutatók számításának szabályairól tájékoztatta a 

továbbiakban a képviselő-testületet.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  

 
4/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 

A rendelet kihirdetve: 2018. május 9. 

A rendelet hatályba lép: 2018. május 9. 
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4./ Tájékoztató az országgyűlési választásokról  

Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 

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

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy ma kapták 

meg az OEV-től a választást lezáró köszönetnyilvánítást, amelyet a választás problémamentes 

lebonyolításáért kapták, most tájékoztatták arról, hogy a választási eredmények jogerőre 

emelkedtek. Már csak a pénzügyi lezárása van hátra a választásoknak.  

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
……………/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2018. évi 

országgyűlési választásokról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
48/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2018. évi 

országgyűlési választásokról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5./ Petőfi Sándor Emlékmúzeum 2017. évi beszámolója 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Vass Ilona múzeum vezető megerősít néhány adatot. Bizottsági ülésen jelezték, hogy sok 

probléma van technikai oldalon. Úgy gondolja, hogy minden évben ezeket le kell írni, olyan 

épületek vannak a gondozása alatt, amelyek fokozottan igénylik az odafigyelést. Tavaly volt a 

Petrovics házban először a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett napközis tábor. A 

galambok jelenléte egyre kellemetlenebb, vagy rácsot, vagy  drótot kellene kifeszíteni, 

sürgősen lépni kell, erre a problémára megoldást kell találni. 

 

Bencze István polgármester: Erről beszéltek már és lépéseket kellene tenni a volt Vecsési 

nyaraló ügyében is. Nagyon komoly értéket képvisel, valamilyen pénzt kellene teremteni, 

hogy fel tudják újítani, mert megy veszendőbe. Saját költségvetésből nem tudják megoldani.  

 

Vass Ilona: Van olyan elképzelése, hogy a Dömsödért Alapítványba elkülöníteni, aki 

szeretné az 1 %-ot felajánlani, vagy elindulni nagyobb cégekhez, mert az önkormányzatnak 

nem lesz annyi, hogy egyszerre felújítsák, ha apródónként is indulnak el, de el kellene indulni.  
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Korona Sándor képviselő: A Vecsési ingatlan mellett havonta elhalad, szomorúan látja, hogy 

egyre jobban romlik az állaga. Többekkel beszélgetve elhangzott, hogy a ráckevei alkotó 

műhely a segítségükre lenne, keressék meg őket, hátha tudnának valamilyen tábort, forrást 

vagy egyebet hozzá nyújtani, mert ez az ingatlan területét, adottságát, megközelíthetőségét 

tekintve egy művésztelep, alkotótábor ideális hely lehetne, ez csak növelné Dömsöd 

kulturális, művészeti értékét. Ha többen tudnák, hogy mi a gond, akkor talán több segítséget 

kapnának, nem csak Dömsödről. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
……………/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi emlékmúzeum 2017. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
49/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi emlékmúzeum 2017. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

6./ Dömsöd honlap 2017. évi beszámolója 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester: A honlap szerkesztője – Ispán Imre – úgy gondolja, hogy 

nagyon jól kézben tartja a honlapot. 

 

Szabó Andrea képviselő, OKSB. elnöke elmondta, hogy az Oktatási Bizottság a beszámolót 

megtárgyalta, ahol Ispán Imre elmondta, hogy a webhely látogatottsága nőtt az elmúlt 

időszakban, a rovatok is bővültek az értéktár és a jegyzői tájékoztató rovattal. Új látogató 65 

ezer fő. Ami problémaként merült fel, hogy a rovatok feltöltése lassú, nem megfelelő, nincs 

pótolva az információ a rovatvezetők részéről. Ezt pótolni kellene.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a www.domsod.hu című 

önkormányzati portál 2017. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
50/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a www.domsod.hu című 

önkormányzati portál 2017. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: azonnal 

 

7./ Egyebek 

a./ Floyd-Line Kft. kérelme 

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

 

Muzs János képviselő, GMFB elnöke: A Bizottság megtárgyalta a kérelmet, támogatta a 

benne foglaltakat. A kérelemben szereplő adatok alapján azon a véleményen voltak, hogy ez 

kevés ahhoz, hogy ez alapján dönteni tudjanak. Kérte a bizottság, hogy egy számszerűsített 

kalkulációt, vagy egy elképzelést, ami a fejlesztést indokolja, erről bővebben szeretnének látni 

anyagot. Felmerült az is, hogy az ötéves szerződés tartalmát sem tudták, meg kellene nézni, 

hogy az öt éves szerződés konkrétan mit tartalmazott előírás, illetve beruházás szempontjából.  

Adatok hiányában nem tudtak döntést hozni.  

 

Bencze István polgármester: Az üzemeltetőtől kérte ezeknek az adatoknak a pótlását, illetve 

megkérdezte, hogy ha elkészülne ez a felújítás, akkor a la carte lehet-e ebédelni, válaszuk igen 

volt. Eddig is lehetett, szűkebb választékkal. Nyári hónapokra biztosan lesz.  

A Hat Testvér bezárása következtében kissé megnőtt a forgalmuk, ezért felvettek egy 

szakácsot. Jelenleg naponta 100-110 ebédet visznek ki.  

Az újabb beadványban leírták, melyek azok a munkát, amelyeket meg kellene csinálni, 

megcsinálják annak fejében, ha újabb öt évre meghosszabbítják a szerződést. Amennyiben 

úgy dönt a testület, hogy nem, akkor az önkormányzatnak kell ezeket a felújításokat 

elvégezni. (külső vendégtér alakítása, belső felújítása) Megkezdték a lambériázást amely nem 

végleges megoldás, de 10 évre megoldást jelent.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Nem kérnek semmit, csak nézi biztosítékot, hogy 10 évre köt 

az önkormányzat használati szerződést. Vélemény szerint ez méltányolható is. 

 

Korona Sándor képviselő: A hídavatás utáni fogadáson volt lent a Kék-Duna vendéglőben, 

nem látszott semmi a felújításból, a napokban ismét megtekintette, a péntekhez képest látott 

változást. Az udvari terasz újra gondolása, felújítása abból állt, hogy az egyiket elbontották a 

másikat megerősítették. 

A bizottsági ülésen is elhangzott, jó lenne tudni a döntés előtt, hogy mit vállaltak az első öt 

évben, ahhoz képest mi valósult meg. Ha azok valósultak meg, ami a szerződésben szerepelt, 

akkor az önkormányzatnak nincs visszafizetési kötelezettsége, mert az öt évre erre tettek 

http://www.domsod.hu/
http://www.domsod.hu/
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vállalást. A képviselő-testületnek azt kell nézni, hogy az önkormányzat vagyona milyen 

formában hasznosul.  Nem az ellen van, hogy bárki meghosszabbítsa a bérleti szerződését, 

nagyon jó lenne, ha vendéglőként működne. Amit most láttak, nem biztos, hogy ezt fogná 

eredményezni. Konyhát nem látta. A péntekhez képest látta a változást.  

 

Bencze István polgármester: A szerződés tartalma egy külön tárgyalás, képviselő-testületi 

döntés lesz majd. Egyáltalán meg kívánják-e ezeknek a munkálatoknak a fejében 

hosszabbítani öt évvel a szerződést. A szerződés tartalma idekerül a testület elé. Amennyiben 

nem tudnak megegyezni a bérlővel, akkor, ha számla ellenében ment, ezeket a számlákat 

kiegyenlítik, s marad a régi. Ez nem egy festés, vagy egy meghibásodott vízcsap cseréje.  

 

Ispán Ignác képviselő: Olyan beruházásokat hajt végre, amivel az állagmegóvást akarja 

fenntartani. A terasz nem tartozna bele, de a többi igen.  

 

Muzs János képviselő: Azt tartaná korrektnek, ha szerződés szintjén komolyabban papírra 

kellene foglalni, ha megkapja az öt év meghosszabbításért, ezért mit vállal. Nem tudja, hogy 

öt évvel ezelőtt mit vállalt. Meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy nem tíz évre előrevetítve, 

az összeget, hanem két év után az önkormányzat is átnézhesse, bérleti díj és minden fajta 

kompenzáció szempontjából lehetőséget adni a testület számára. 

4,5 millió Ft., ebből több, mint egy millió Ft. a terasz, ami nem közvetlen az épület 

fennmaradásához szükséges, a vállalkozáshoz kell. Arra lenne kíváncsi, hogy a fejlesztések 

után miben változtat a jelenlegi állapothoz képest. A szerződést úgy kell összeállítani, hogy a 

testület számára elfogadható legyen. Ez egy kölcsönös alku, 7-8 évre nem láthatnak előre, a 

szerződésbe sok mindent bele kell foglalni, most egy olyan elvi állásfoglalást kell meghozni, 

hogy van ez a költség, amit bele akar tenni, az önkormányzat az együttes megállapodás után 

kitolja a szerződést tíz évre. Amennyiben nem tudnak megállapodni a következő testületi 

ülésig, akkor az önkormányzatnak vállalni kell, hogy annak költségét, amit számlával igazol, 

állni kell, mert a szezon kezdetére meg kell csinálni.  

 

Korona Sándor képviselő: Nézzék meg az első ötéves szerződés pontjait, hogy abban mit 

vállalt, azok közül ebbe melyik illik bele. Egyetért a meghosszabbítással, ha olyan lesz a 

lehetőség, hogy ezzel bővülni fog a turisztikai, vendéglátó kínálat Dömsödön, de az 

önkormányzatnak kell az első számú érdekeit nézni, elsősorban az önkormányzat érdekeit kell 

nézni, nem mehetne olyanba bele… 

 

Bencze István polgármester: Az önkormányzat első számú érdeke az, hogy az állagmegóvás 

rendben legyen, azzal, hogy a külső részt is rendbe teszi, az önkormányzat vagyona nő.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Két éve várnak a Leader pályázatra, kérdezi, hogy biztos meg 

fogja-e kapni a felújításra az összeget? 

 

Bencze István polgármester: Nem kapja meg. 

 

Szűcs Julianna képviselő: Akkor ez kölcsönből lenne? Mert ha kölcsönből lenne, akkor 

segíteni kellene.  

 

Bencze István polgármester: Nem tudja, ez a cég magánügye. 

 

Szűcs Julianna képviselő: Kérdezi a polgármestert, arról volt szó, hogy a polgármester lesz a 

közvetítő, a vezetője annak a leaderes csoportnak, aki…    
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Bencze István polgármester: Nem lett belőle semmi.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Részt vettek Dabason, Újhartyánban, Ráckevén, két dömsödi 

vállalkozó pályázat a Leaderre – Jakab Attila és Pencz Ádám – semmiféle értesítést nem 

kaptak. Semmit nem tudnak. Azt mondták, van helyi munkabizottság, melynek vezetője a 

polgármester, nála kell érdeklődni.  

 

Bencze István polgármester: Erre visszatérnek, az egyebekben téma lesz. 

Elfogadható-e a képviselő-testület részéről, hogy amennyiben meg tudnak állapodni a 

bérlővel, ezeknek a munkálatoknak a fejében öt évre hosszabbítsák meg a szerződést.  

Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…………/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Floyd-Line Kft-vel a dömsödi 

202 hrsz-ú ingatlanra megkötött bérleti szerződést az eredeti lejárati határidőhöz képest 

további öt évvel meghosszabbítja, ha a bérlő a módosított bérleti szerződésben vállalja az 

előterjesztésben szereplő munkák elvégzését. 

 

Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
51/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Floyd-Line Kft-vel a dömsödi 

202 hrsz-ú ingatlanra megkötött bérleti szerződést az eredeti lejárati határidőhöz képest 

további öt évvel meghosszabbítja, ha a bérlő a módosított bérleti szerződésben vállalja az 

előterjesztésben szereplő munkák elvégzését. 

 

Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: azonnal 

 

b./ Nagyközségi Óvoda kompetencia és teljesítmény alapú értékelési szabályzat 

véleményezése 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Zsidai Mónika tagóvoda vezető: Előírás alapján készült, figyelembe vették a jogszabályokat, 

kötelező szabályzat.  

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
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…………/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda 

kompetencia és teljesítmény alapú értékelési szabályzatával az előterjesztés szerinti 

tartalommal egyetért. 

 

Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
52/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda 

kompetencia és teljesítmény alapú értékelési szabályzatával az előterjesztés szerinti 

tartalommal egyetért. 

 

Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: azonnal 

 

c./ Pályázat futópálya kialakítására 

 

Bencze István polgármester: A minap a ráckevei polgármesterrel történt beszélgetése során 

derült ki, hogy a Leader pályázatot április 30-ig fel kell tölteni. A polgármester elmondása 

szerint Ráckevén volt egy tájékoztató, ahol ez elhangzott.  

Korábban úgy zajlott, hogy összehívták az érintett polgármestereket, egy-két vállalkozót, 

elosztották egymás között a pénzt, mely településre mennyi pénz jut. A Ráckevei 

polgármester tudomása szerint minden településre eljutottak. Dömsödre nem jutottak el.  

Felhívta a Leader munkacsoport vezetőjét, számon kérve, hogy gondolják ezt. Elmondása 

szerint november 11-én küldött egy figyelemfelhívó e-mailt, amely valójában arról szólt, hogy 

majd alakítják közösen a pályázatot, semmi másról nem volt szó benne.  

Ma elküldték a projekt adatlapot a dabasi központba, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesülethez, ma az Egyesület vezetősége határozott arról, hogy elfogadják az önkormányzat 

jelentkezését.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Két évvel ezelőtt azért kellett a látványtervet, műszaki tervet 

megcsináltatni a strandra, hogy a Leader pályázatot szeptemberig kinyitják. 4 millió Ft-ot 

költöttek a közösségi épület WC alsó szintjére, aminek a tetejét várják, hogy a 8 szoba 

elhelyezkedjen rajta.  

 

Bencze István polgármester Ha nem lesz benne a strand ezzel a pályázattal, számon fogja 

kérni a Leader egyesületet, mert tudja, hogy nagyon sok energiát és pénzt belefektetett a 
vállalkozó. 

 

Szűcs Julianna: Találkoztak Ráckevén, Újhartyánban. A munkalapokat kitöltötte.  Az 

újhartyáni megbeszélésen Jakab Attilát is képviselte.  

 

Bencze István polgármester: Lépni kell gyorsan, mert április 27-ig fel kell tölteni a 

pályázatot. Egyetlen egy dologban tudnak terveket produkálni, és mindem olyan iratot, amely 
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valószínűsíti, hogy ezt a 6-8 millió Ft-ot el tudják hozni, az a sportcsarnok mögötti 

sportparkban a futópálya megcsinálása. 

Kaptak árajánlatot 12-13 millió Ft-ra, Dabasról visszaküldték, mondván, hogy maximum 8 

millió Ft-ra tud egy önkormányzat pályázni. Megkeresték a sportparkot építő céget, akik 

szerint a 8 millió  Ft-ba belefér. Gondolt a Duna-partra is, de 8 millió Ft-ból nem tudják 

megcsinálni. Erről kellene dönteni, részt vesznek-e ezen a pályázaton, vagy nem, ha igen, 

akkor konkrétan a sportparkra pályáznak. Holnap kapnak 3 árajánlatot, 3 árajánlat szükséges 

ahhoz, hogy a pályázatot fel tudják tölteni.  

Kéri a képviselő-testületet, döntsön a futópályára vonatkozó pályázat benyújtásáról. Nincs 

másra idő.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A HACS tájékoztatása szerint az elnökség kiadta a támogató 

nyilatkozatot a 8 millió Ft-ra. Április 30-ig fel kell tölteni a pályázatot, ami azt jelenti, hogy 

pénteken meg kell csinálni a kis utas pályázat mellett ezt is. 

Kértek árajánlatot,ha a földmunka rendezést az önkormányzat saját maga megcsinálja, akkor 

belefér a 8 millió  Ft-ba.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…………./2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 

VP6-19.2.1.-33-5-17 jelű pályázaton a tulajdonában lévő dömsödi 1525/2 hrsz. alatti 

ingatlanon futópálya kialakítására. 

 

Támogatási igény: 8.000.000-Ft  

   

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a pályázatot az 

önkormányzat nevében nyújtsa be. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
53/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 

VP6-19.2.1.-33-5-17 jelű pályázaton a tulajdonában lévő dömsödi 1525/2 hrsz. alatti 

ingatlanon futópálya kialakítására. 

 

Támogatási igény: 8.000.000-Ft  

   

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a pályázatot az 

önkormányzat nevében nyújtsa be. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 
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d./ Belterületi utak felújítására pályázat benyújtása 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Előterjesztésében elmondta, hogy a képviselő-testület rendkívüli 

ülés keretében egy elvi döntést hozott, meghatározta a kis utas pályázatra benyújtandó utcák 

sorrendjét.  (Pósa Lajos u., Határ utca, Tavasz utca) azzal, hogy bele kell férni a pályázati 

keretösszegbe, mely br. 17 millió Ft.  önrésszel együtt. Korábban elkészültek a mérnöki 

tervek, költségvetés, ez alapján beárazták kivitelezők, adtak új ajánlatot. Első körben úgy 

látszott, hogy a Határ út, illetve a Pósa Lajos u. fér bele.  

Egyeztettek és újból átnézték a teljes mérnöki anyagot, átnézték a pályázatot, nem kell 

mérnöki árajánlat, elegendő a kivitelezői árajánlat. Felvették a kapcsolatot azzal a céggel, aki 

a Középső utat építette, és aki a hídépítés kapcsán a Petőfi utcát és a hidat aszfaltozta. A jó 

kapcsolatra tekintettel másnap kijöttek, végig járták mindhárom utcát, ma küldik a részletes  

árajánlatot.  

A vállalkozó előzetes tájékoztatás szerint a négyzetméter alapján a három utca a bruttó 17 

millió Ft-ba bele fog férni. Ebben az esetben egy utcát sem kell kihagyni.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  

 
……../2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra" a Határ utca 

(1428 hrsz.), Pósa Lajos utca (1147 hrsz.), Tavasz utca (1085 hrsz.) szilárd 

burkolatának felújítására.   
 

Támogatási igény: 14.425.143-Ft        önrész : 2.545.613-Ft 

   

A Képviselő-testület a 16.970.756-Ft értékű beruházás 15%-nak megfelelő  2.545.613–Ft 

önrészt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. 

Egyben a beruházás kivitelezőjére és a műszaki ellenőri feladat ellátásra meghívásos 

pályázatot ír ki. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a pályázatot az 

önkormányzat nevében nyújtsa be. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2018. május 2. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
54/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra" a Határ utca 

(1428 hrsz.), Pósa Lajos utca (1147 hrsz.), Tavasz utca (1085 hrsz.) szilárd 

burkolatának felújítására.   
 

Támogatási igény: 14.425.143-Ft        önrész : 2.545.613-Ft 
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A Képviselő-testület a 16.970.756-Ft értékű beruházás 15%-nak megfelelő  2.545.613–Ft 

önrészt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. 

Egyben a beruházás kivitelezőjére és a műszaki ellenőri feladat ellátásra meghívásos 

pályázatot ír ki. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a pályázatot az 

önkormányzat nevében nyújtsa be. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2018. május 2. 

 

e./ Farkas István telekvásárlási kérelme 

dr. Bencze Zoltán jegyző előterjesztésében elmondja, hogy Kun Heléna az elmúlt évben 

önkormányzat telek vásárlására nyújtott be kérelmet, azzal, hogy az ingatlan vételárát 

részletekben tudná megfizetni. A Képviselő-testület döntött arról, hogy csak egy összegben 

történő megfizetés esetén értékesíti az ingatlant. 

Most Farkas István nyújtott be hasonló kérelmet a mellette lévő területre. Építkezni akar, 

semmit nem nevez meg, az édesanyja jár el az ügyében, de az derült ki, hogy a részletfizetést 

akarná továbbra is erőltetni. Kéri a képviselő-testületet, erősítse meg azt a korábbi döntését, 

ha ingatlant értékesít, csakis egyösszegű megfizetést fogad el. Ezek a fajta vásárlások a 

falunak nem sok jót jelentenek a jövőre nézve.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…………/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas István telekvásárlási 

kérelme kapcsán kijelenti, hogy ingatlant csak a teljes vételár egyösszegű kifizetése 

mellett ad el. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
55/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas István telekvásárlási 

kérelme kapcsán kijelenti, hogy ingatlant csak a teljes vételár egyösszegű kifizetése 

mellett ad el. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

f./  DUSE edzőpálya szerződés 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
……/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi futballpálya mellett 

edzőpálya használatának biztosítására 5 éves határozott idejű szerződést köt a Dömsödi 

Utánpótlás sport Egyesülettel. 

 

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

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

határozatot: 

 
56/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi futballpálya mellett 

edzőpálya használatának biztosítására 5 éves határozott idejű szerződést köt a Dömsödi 

Utánpótlás sport Egyesülettel. 

 

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

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

g./ Középső út felújítása 

Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, hogy bizottsági és testületi ülésen 

már szóba került az emulziós itatásos, kőszórásos martaszfaltos útjavítás. A Hajóka Kft. a 

Középső út felújítását 400.-Ft/m2 áron vállalja. Ennek végösszege néhány forint híján 2 millió 

Ft. lenne, amely az önkormányzat 2018. évi költségvetésében útkarbantartás címén 

rendelkezésre áll.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…………./2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Középső út martaszfaltos 

részének bitumenemulziós szórással történő javítását megrendeli a Hajóka Kft-től bruttó 

1.910.000-Ft értékben. 

 

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

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 



16 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
57/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Középső út martaszfaltos 

részének bitumenemulziós szórással történő javítását megrendeli a Hajóka Kft-től bruttó 

1.910.000-Ft értékben. 

 

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

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Képviselői hozzászólások: 

 

Szabó Andrea képviselő: Korona Sándor képviselőtől kaptak március elején egy levelet, amit 

minden képviselő megkapott, amelyben érintette a csónakház, Kajak tanya kezelésére kötött 

szerződést. Erre most tud reagálni. Hozott egy igazolást, miszerint március 9-én nincs IFA 

tarozás az önkormányzat felé. A levélben szerepelt, hogy a DUSE a vendéglátást a 

kunszentmiklósi vendéglőből biztosítja, amikor községen belül megoldható lenne. A tisztújító 

közgyűlést követő héten megkeresték ezzel az igénnyel a Kék-Duna vendéglő üzemeltetőjét, 

és más helyi vállalkozót is. Döntöttek Jakab Attila mellett.  

Kéri a képviselőt, hogy mielőtt bármilyen előterjesztést tesz, előtte győződjön meg arról, hogy 

valós-e az állítás. 

 

Korona Sándor képviselő: Megvan a valóság tartalma, évek óta Kunszentmiklósról  

szállították az ételt és volt tartozása a DUSE-nak az önkormányzat felé, s nem kiegyenlítette a 

DUSE, hanem elengedte az önkormányzat. Egyébként ez egy megjegyzés volt egy levélnek, 

ha indítványként terjeszti elő, akkor reagáljon rá.  

 

Szabó Andrea képviselő: Engedett el az önkormányzat képviselői szinten más szervezetnek 

is tartozást. Hoznak ide egy felújítási beruházást, az köszönhető a Kajak Kenu 

szakosztálynak. 

 

Szabó Andreának köszönhető, hogy idehozta. Ha ez az épület fel  lesz újítva, újra kell 

gondolni mert egy teljesen más állagú épület jön létre. Jól enne tudni, hogy a vendégforgalom 

után mikor kapnak egy konkrét nyilvántartást és mikor fognak az önkormányzat 

adószámlájára befizetni IFA-t?  

 

Szabó Andrea képviselő: Az IFA tartozást befizették, az igazolást bemutatta.  

 

Bencze István polgármester: Véleménye szerint, ha magánlevélként küldte, akkor csak Szabó 

Andrea részére kellett volna küldeni, de megkapta valamennyi képviselő. Itt a vitát lezárta.  

 

Lázár József képviselő: Ki engedélyezi azt, hogy közterületi fákat ki metszi meg? Imre 

Péterék előtt, mint korábban a Rákóczi úton, lecsonkolták a fákat. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Metszést nem kell engedélyezni, csak a kivágást.  
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Lázár József képviselő: A  facebookon elindult egy akció, hogy adjanak nevet a hídnak. 

Kézen fekvő lenne a Petőfi híd. Több képviselő részéről is felmerült ez a név. 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utcában található Holt 

Duna-ág felett átvezető új hidat „Petőfi híd”-ként nevezi el. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
58/2018. (IV.25.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utcában található Holt 

Duna-ág felett átvezető új hidat „Petőfi híd”-ként nevezi el. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Muzs János képviselő: Ugyancsak a híddal kapcsolatos a kérdés, többen érdeklődtek a 

járdával kapcsolatban.  

A térkőből, ami elkészült elmehetnek arra felé, hogy ne csak szürke legyen, hanem némi 

színes is kerüljön bele.   

 

dr. Bencze Zoltán jegyző:  A település fenntartási csoport szakembereivel megtekintették a 

híd folytatásában lévő járdát és a kőműves szakemberek javasolják, hogy a Petőfi fáig 

burkolják le térkővel, ugyanis nagyon sok helyen javításra szorulna a járda, csúnyán nézne ki, 

ha foltosan javítanák. Egyszerűbb, ha két szegélykő közé térkövet raknának le, s egységesen 

szép lenne. 

 

Bencze István polgármester: Facsemetéket ültetnének a járdán belülre.  

 

Korona Sándor képviselő: A Dabi óvodánál hiányzik a ragalja, hiányzik az ereszcsatorna, 

fekete fólia deszkával felszögelve, ha jön az eső beázhat, mert nincs kibetonozva az elkészült 

alapig. Ezt mikorra lehetne megoldani.  

 

Bencze István polgármester. A kivitelezőnek kell megoldani, addig nem lesz kifizetve.  

 

Korona Sándor képviselő: Tavaly volt egy képviselői indítványa a dabi temetővel 

kapcsolatban. Elhangzott egy ígérvény, hogy legkésőbb 2018. tavaszára legalább egy 

urnafalat építenek és elkezdik térkövezni a ravatalozó előtt nyitott – tetővel ellátott – területet, 

ahol a szertartás folyik. Erre van egy határozat, jegyzőkönyvben szerepel, megállapodás van a 
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Gyertyaláng Kft-vel – mikor készül el? Arról is szó volt, hogy árjegyzéket helyeznek ki, erre 

a Gyertyaláng vezetője tett ígéretet.  

Falugyűlésen elhangzott, hogy 90 napon belül megoldódik az 51-es úton a Kovácsék előtti 

buszmegálló esőbeálló. Mikor állítják fel?  

 

Bencze István polgármester: A fémszerkezet teljesen készen van, a híddal kapcsolatos 

munkák miatt mindenki el volt foglalva, 10 napon belül fel lesz állítva. 

 

Korona Sándor képviselő: Korábban elhangzott, hogy utána néznek, hogyan lehetne a 

Középső utat és a Ráckevei utat – amely mart aszfaltos – olyan technológiával felújítani, 

itatott makadámmal.  

 

Bencze István polgármester: Jövő hét elején az önkormányzat a gépi munkákat megcsinálja, 

a hét közepén kísérletképen végeznek emulziós belocsolást, tetejére apró kőszórást, 400.-Ft. 

m2. árban. Kísérlet képen, ha beválik, az összes mart aszfaltos utcát így megcsináltatják.  

 

Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy önkormányzati ingatlanok 

közül meg kellene nézni, hogy tudnának egy olyan parkot kialakítani, ahol az ifjú 

házasok fát tudnának ülteti házasságuk emlékezetére.  

Ezzel egy ütemben nem lehetn-e felmérni azokat az utcákat, ahol a vezetékek, légvezetékek 

megengedik azt, hogy egy adott utcában egységesen egyforma fákat ültetnének. Ott tudják 

pótolni azok a lakosok az ingatlanukon kiválasztott fát, amit nem a saját telkükön akarnak 

pótolni.  

 

Bencze István polgármester: A házasulók faültetését vagy egy téren kellene, vagy a Petőfi 

úton végig a járda mellett. Ezt el tudná képzelni, de ne kint pl. a Kunszentmiklósi úton. 

 

Varsányi Antal alpolgármester: A Kunszentmiklósi út járhatóvá tételére dolgozzanak ki 

intézkedést. Elhangzott, hogy nincs rá pénzt. Ha csak 100 ezer Ft. van, akkor azt kell 

rákölteni, de nem járható a Kunszentmiklósi út az év hat hónapján. Nem is tesznek érte 

semmit. A vasútig az önkormányzaté, kötelességük lenne járhatóvá tenni az ott lakók 

számára.  

 

Bencze István polgármester: Jogos a felvetés, de van másik 15 utca a település belterületén. 

Pl. Fogoly köz. Fennakad a személyautó. A Fogoly közben már elérték a lakók között, hogy 

ők is beszállnak a költségekbe.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Dabi szigeti utcák járhatóak, óriási különbség, hogy míg a 

tanyán állandóak laknak, a Fogoly köz pedig nyaraló terület. Nem jön le, ha olyan az út, de a 

tanyára el kell jutni szükség esetén a mentőnek, tűzoltónak stb. Nem járható az út.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Kérdezi, hogy a malom épületére van-e már valamilyen 

koncepció? Nem lehetne-e fecskeházakat építeni, s az önkormányzat igényelné vissza a 

központi vagyonból. A családkoncepció segítésével az ifjú házasoknak, fiataloknak központi 

megoldással szeretnének fecskeházat. 

 

Bencze István polgármester: Az önkormányzat nincs erre berendezkedve, kellene egy 

vállalkozót találni, az önkormányzat ehhez minden segítséget megad, papírokat megszerzi stb. 

Ezt egy hozzá értő vállalkozónak kellene felkarolni.  
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Az ülésen több hozzászólás, közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 

megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 

              polgármester                           jegyző 


