
1 

 

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. június 27. 

 

 

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, 

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

jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Huszár Péter Bence Járási Hivatal hivatalvezető, 

Christoph Gáborné GYEJO. vezetője, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Vargáné 

Ágoston Julianna főépítész.  

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a 

9 megválasztott képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést 

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

javaslatot:  

 
………./2018. (VI.27.) 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./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről (háziorvos, védőnők, fogorvos, 

ügyelet) 

4./ A 928 hrsz-ú ingatlan bejáró problémája 

5./ Helyi Építési Szabályzat módosítása a Vt-1 övezetben előírt legkisebb beépíthető 

telekméret vonatkozásában 

6./ 6688 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás 

7./ Egyebek 

a./ Mentőalapítvány anyagi támogatás kérése  

b./ Egészségügyi komplexum projektmenedzseri ajánlatok elbírálása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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82/2018. (VI.27.) 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./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről (háziorvos, védőnők, fogorvos, 

ügyelet) 

4./ A 928 hrsz-ú ingatlan bejáró problémája 

5./ Helyi Építési Szabályzat módosítása a  Vt-1 övezetben előírt legkisebb beépíthető 

telekméret vonatkozásában 

6./ 6688 hrsz-ú ingatlan  érintő útszabályozás 

7./ Egyebek 

a./ Mentőalapítvány anyagi támogatás kérése  

b./ Egészségügyi komplexum projektmenedzseri ajánlatok elbírálása 

 

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 hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2018. (VI.27.) 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: 7 fő 

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

 
83/2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Muzs János képviselő: Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos megbeszélésen elhangzottakról 

érdeklődik. A Duna-parti részen nem érzik a szúnyoggyérítés hatását. 

 

Bencze István polgármester: Reklamált, levelet írt, szinte csaknem csak a parti részen volt 

szúnyoggyérítés, a faluban, a szőlőhegyen alig. A megküldött térképről úgy látni, hogy nem a 

teljes területet szórták meg, 100 hektár légi és 200 ha földi gyérítést rendeltek. Eddig úgy volt, 

hogy két gyérítést a kormány írt elő, illetve a katasztrófavédelem, egy gyérítést pedig a 14 

település együtt finanszíroz. Megpróbálják most elérni, hogy több jusson a belterületi részre.  

 

Muzs János képviselő: A Vasút út javításával kapcsolatban elhangzott, hogy július elején 

sorra kerül, erről tud-e pontosabbat?  

 

Bencze István polgármester: Több ízben megkereste a Magyar Közutat, a legutóbbi ígéret 

szerint július elején fogják kátyúzni. Eddig minden évben májusig meg szokták csinálni. Az 

önkormányzat felajánlotta, hogy megcsinálja, ha szereznek finn aszfaltot. Nem tudtak 

szerezni, mivel leállt Magyarországon a gyártása.  

 

Muzs János képviselő: Nem lehetne a megkeresni a Volánbuszt, kérve, hogy erősítsék meg a 

útjavítás szükségességét, a Volánbusznak sem mindegy, hogy milyen úton mennek a buszaik.  

 

Bencze István polgármester: Utána fog nézni, de biztosan megkeresték már ők is a Közutat. 

 

Varsányi Antal alpolgármester: Az 51-es út javításából lesz-e valami. Kiskunlacháza  

Dömsöd között Pereghez közelebb is vannak gödrök, de még kerülhető.  

 

Bencze István polgármester: A tavasz folyamán megkereste a Magyar Közút területi 

igazgatója azzal, hogy tavasszal megkezdődik az 51-es út teljes felújítása, mennyi mart 

aszfaltot szeretne az önkormányzat átvenni.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
………/2018. (VI.27.) 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: 7 fő 

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

 
84/2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 

 



4 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről (háziorvos, védőnők, fogorvos, 

ügyelet) 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Lázár József képviselő, NB. elnöke: Három felnőtt háziorvos, egy gyermekorvos, fogorvos 

és a védőnők, akik felelnek a lakosság egészségi állapotáért, s úgy gondolja, hogy száz 

százalékig eleget tesznek. Ami az ő munkájukat nem segíti, három dolog, amit meg kell 

említeni.  

Egyik a szakrendelők nem megfelelő szakos ellátottsága, másodsorban az extrém hosszú 

előjegyzési, várakozási idő a szakrendelésre, harmadsorban a szigethalmi rendelőbe történő 

közlekedés gyakorisága. Van-e orvoshiány Magyarországon, ezzel van teli minden, holott ha 

a beteg felhív egy magánrendelőt, három-négy napon belül elvégzik a vizsgálatokat. Mi az 

oka, hogy az orvosok a magánrendelőkbe mennek. Azt gondolja, hogy két oka lehet, egyrészt, 

a pénz, másrészt, ha csökkenne az elfoglaltságuk, talán nem annyi beteget kellene ellátni, mint 

amennyi rájuk hárul, ez is megoldás lehetne. Az orvosokat meghallgatva, ami a személyes 

problémájukat jelentené. Az önkormányzat mindenkit felkarol, amiben csak tudják, 

támogatják ilyen-olyan segélyekkel. Az orvosok, akik a falu megszállottjai, akik felelnek a 

lakosság egészségéért, nem kapnak megfelelő megbecsülést. Az orvosok leírták azokat a 

problémákat, amelyek jelentkeznek a szolgálati lakásukban, mindhárom rendelőnél van 

valami probléma. Pl. az I. körzet lakása felső szintje télen hideg, nyáron meleg, a fűtését alig 

tudja megoldani. Másik dolog, 2015-ben az iparűzési adó az orvosok esetében megengedte az 

iparűzési adó eltörlését. A NB. nem egyszer kérte, javasolta, hogy próbáljanak ezen 

változtatni, elhangzott javaslatként, ha nem is egyszerre, de lépcsőzetesen évente csökkentsék. 

Ismételten előkerült ez a probléma. Másik, amit az előterjesztésben leírták, a lakbér 

csökkentése, eltörlése. Többször tárgyalta a testület és egyeztettek, mennyire kellene levinni a 

bérleti díjat. Megpróbáltak meghatározni egy méltányos bérleti díjat. A következő: A 

gyermekorvos jelezte, hogy meghirdette a praxisát, nem szolgálati lakásban lakik, ha el tudja 

adni a praxist, meghirdethetik a gyermekorvosi állást. Mennyivel kedvezőbb lenne, ha 

szolgálati lakást tudnának hozzá nyújtani. A Népjóléti bizottság kéri a szakbizottságokat – 

gazdasági bizottság – aki kompetens a négy kérdés megtárgyalására, úgy álljon hozzá, hogy 

nagyon szerencsés helyzetben van ez a község orvos ellátottság szempontjából. Szabolcsban, 

Borsodban és más megyékben 3-4 község van egy orvosra, heti egy-két nap van orvosi 

rendelés. Ebből a szempontból próbálják megbecsülni az orvosaikat.  

 

Bencze István polgármester: Az orvosok lakbérkedvezményét azért nem tartja jónak, mert 

van olyan orvos, aki nem itt lakik, van, aki saját otthonában lakik, miért kerüljön hátrányba 

azzal szemben, aki szolgálati lakásban lakik. Annyira levitték már ezeket a bérleti díjakat, 

hogy nevetséges. Az iparűzési adóval kapcsolatban: Az önkormányzat dönthet úgy az orvosok 

esetében, hogy akár részlegesen, akár teljes egészében elengedik az iparűzési adót. Volt a 
testület előtt már néhányszor, soha egyetlen esetben sem konkrét javaslat – amiben döntöttek 

volna – nem került a testület elé. Meg lehet vizsgálni, szeptemberi, októberi adó 

felülvizsgálatnál döntsenek arról, hogy a következő évben elengedik-e az egészet, vagy a felé 

engedik el, több lépésben, nem zárkóznak el, de egységesen minden orvosra vonatkozóan. A 

lakbér olyan kevés, hogy nem tartja lényegesnek a testület elé hozni. Amennyiben jövő év 

végére elkészül az egészségügyi centrum, a rendelők nagyobb része odakerül, s nem csak 

bérleti díjat nem fizetnek az orvosok, de a rezsit is az önkormányzat fizeti.  
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Korona Sándor képviselő: A Településfejlesztési és a Gazdasági Bizottság közösen nézze át 

és modellezze. Jövő évben ki fog alakulni egy olyan orvosi centrum, amely egy csomó 

problémát meg fog oldani. Tudomásul kell venni, hogy az orvosaink munkájának 

megbecsülése csak itt kezdődik, hogy elengedik a bérleti díjat, vagy csökkentik az iparűzési 

adót.  Ezen az alapon a vállalkozóknak is el kellene engedni, mert ők 8-10 embert 

foglalkoztatnak, megélhetést biztosítanak. Ez kényes kérdés, azért ősszel lemodellezve ne 

érzelmi, hanem értelmi alapon mindenkinek egy igazságos és jó döntése szülessen meg.  

 

Bencze István polgármester: Gyermekorvosi szolgálati lakásnak való lakás nincs. Ha erre 

igény van, zsebbe kell nyúlni és venni egy ingatlant, ha ezen múlik.  

 

Lázár József képviselő: Az orvosok elmondták, hogy az ő vállalkozásuk nem azonos egy 

ipari vállalkozóéval, teljesen más típusú az orvosok vállalkozási formája. Ezt kellene 

tisztázni, hogy ezt valóban mit jelent.  

 

Bencze István polgármester: Valamelyik tájékoztatóban olvasta, hogy ezt a pénzt fejlesztésre 

tudják fordítani, ami jó lesz, mert az új rendelőt nem igazán tudják úgy felszerelni. 

 

Korona Sándor A vállalkozók nem kapnak év közben különböző jogcímen – praxisjog, 

kiegészítő vásárlás stb. – állami pénzeket, az orvosok meg kapnak. Ezt nagyon körül kell 

járni.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Egy számon megakadt a szeme, 2013-ban 35 gyermek 

született. 30-40 évvel ezelőtt ez a száma száz felett volt. Egy kicsit már emelkedik a 

születések száma, de a 35 fő az tragédia iskolának, mindennek.  

Az orvosok nem csak a munkájukat végzik színvonalasan, a beszámolójuk is az.  

 

Bencze István polgármester: Az ügyelet tájékoztatójával kapcsolatban, nem csak Dömsödön, 

a másik 4 településen is az esetek száma 3-4 %-ban jogos, 95-96-ban %-ban az ügyelet 

felkeresésére nem igazán volt szükség. 666 múlt évi esetből 43 volt indokolt. 

 

Korona Sándor képviselő: A Morrow Kft. beszámolójában a színes diagramban 17,28  %-ot 

írnak egyéb településre, van egy másik táblázat, ahol szintén egyéb településen nyújtottak 

szolgáltatást. Kik azok az egyéb települések? 

 

Bencze István polgármester: Jogszabályi kötelezettség, nyaralók.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………../2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 

működéséről szóló tájékoztatókat elfogadta. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 
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A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
85/2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 

működéséről szóló tájékoztatókat elfogadta. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

4./ A 928 hrsz-ú ingatlan bejáró problémája 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést  megtárgyalta és 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy ilyen tetemes költségeken közutakat ne alakítson ki, 

hanem a felek – lehetőleg a szolgalmi jog rendezésével – rendezzék a bejáró problémát. 

 

Bencze István polgármester kérdezi, van-e valakinek eltérő véleménye a bizottságéval 

szemben?  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Doktor úr vállalta az anyagi vonzatát, most nem vállalja, 

nem javasolja, hogy az önkormányzat felvállalja ezt a költséget, mert van ilyen több a 

faluban, akkor nem lesz erkölcsi alapjuk elutasítani.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A tulajdonosok megpróbálták a szolgalmi jogot rendezni, bíróság 

előtt is volt az ügy. Nagyék indították, mint felperes, a helyszíni tárgyaláson visszavonta 

keresetét, akkor, amikor két tárgyalásra voltak a szolgalmi jog megállapításától.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta a Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján az 

alábbi határozati javaslatot: 

 
…………./2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 928 hrsz-ú ingatlanhoz vezető 

önálló közút kialakítását elutasítja, és egyben felkéri a feleket, hogy lehetőség szerint 

megállapodás alapján szolgalmi út kialakításával rendezzék vitájukat. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 
86/2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 928 hrsz-ú ingatlanhoz vezető 

önálló közút kialakítását elutasítja, és egyben felkéri a feleket, hogy lehetőség szerint 

megállapodás alapján szolgalmi út kialakításával rendezzék vitájukat. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

5./ Helyi Építési Szabályzat módosítása a Vt-1 övezetben előírt legkisebb beépíthető 

telekméret vonatkozásában 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 

vissza kell utalni a szabályozási terv építési szabályzat felülvizsgálatra. Ezt tavaly tárgyalta a 

testület.  Elhangzott, hogy elképzelhető, hogy ennek határidejét a kormány kitolja, ez a 

jogszabály még jelenleg nem jött ki. Amennyiben a határidőt nem tolja ki a kormány, abban 

az esetben január 1-től a helyi szabályozás megszűnik. A bizottság javaslata, hogy tekintettel 

arra, ha ez a módosítási folyamat végbemegy, 1-2 hónapra lesz csak a saját szabályozás 

változtatva, ezért nem javasolja többszázezer Ft-os kiadást erre a kérdésre. Azt javasolja a 

testületnek, hogy azzal a feltétellel foglalkozzon a kérdéssel újra, amennyiben kiderül, hogy a 

helyi szabályozás felülvizsgálatának határidejét kitolják.  

 

Vargáné Ágoston Julianna főépítész: Teljes a bizonytalanság a HÉSZ határidejének 

kitolásával kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a megyei területrendezési terv készítése is 

folyamatban van, vélhetően ki fogják tolni, erről értesítést nem kaptak. Szakmai körökben az 

terjed, hogy mégsem tolják ki, teljes a bizonytalanság. Annyi még, hogy január 1-től, vagy 

mostantól bármiféle változtatási kérelem érkezik, nem érdemes belekezdeni, illetve január 1-

től már csak újat. Ha valaki jön egy olyan igénnyel, hogy területét ipari övezetbe szeretné, azt 

a részt nem lehet, csak együtt. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta a Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a HÉSZ 

módosításának elhalasztására vonatkozó határozati javaslatot: 

 
………../2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat 

módosítását a Vt-1 övezetben előírt legkisebb beépíthető telekméret vonatkozásában 

elnapolja azzal, hogy ha 2019. január 1-vel a helyi építési szabályzat nem veszíti hatályát, 

akkor a kérdést ismételten megtárgyalja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 
87/2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat 

módosítását a Vt-1 övezetben előírt legkisebb beépíthető telekméret vonatkozásában 

elnapolja azzal, hogy ha 2019. január 1-vel a helyi építési szabályzat nem veszíti hatályát, 

akkor a kérdést ismételten megtárgyalja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

6./ 6688 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás 

Elődó: Bencze István polgármester 

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

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 

javaslata ugyanaz, mint az előző napirendi pontnál, ha a tulajdonos kérésének helyt adna a 

testület, az is szabályozási terv módosítását igényli, mint hogy ha ki akarná igazítani, szintén 

szabályozás módosítását igényli.  Ugyanaz a függő helyzet van, mint az előző kérdésben, ha 

nem jön ki a halasztó jogszabály, jövő januártól ez a helyzet önmagától oldódik meg. A 

Bizottság nem javasolja ennek a kérdésnek a január 1-ig történő újra tárgyalását.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…………/2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6688 hrsz-ú ingatlant érintő 

útszabályozás kérdését elnapolja azzal, hogy ha 2019. január 1-vel a helyi építési 

szabályzat nem veszíti hatályát, akkor a kérdést ismételten megtárgyalja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 
88/2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6688 hrsz-ú ingatlant érintő 

útszabályozás kérdését elnapolja azzal, hogy ha 2019. január 1-vel a helyi építési 

szabályzat nem veszíti hatályát, akkor a kérdést ismételten megtárgyalja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

7./ Egyebek 

a./ Mentőalapítvány anyagi támogatás kérése  

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy konkrétan 

a ráckevei mentőállomás eszköz kiegészítéséhez folytatnak gyűjtést. Javasolja, hogy 

valamennyi összeggel támogassa az önkormányzat. 100.000.-Ft. összegre tesz javaslatot. 

 

Korona Sándor képviselő: Szintén 100.000.-Ft. támogatást javasol.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentő Alapítványt 

egyszeri vissza nem térítendő 100.000-Ft-os támogatásban részesíti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a támogatási 

szerződés megkötése és a támogatás kifizetése kérdésében eljárjon. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 
89/2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentő Alapítványt 

egyszeri vissza nem térítendő 100.000-Ft-os támogatásban részesíti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a támogatási 

szerződés megkötése és a támogatás kifizetése kérdésében eljárjon. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b./ Egészségügyi komplexum projektmenedzseri ajánlatok elbírálása 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a három 

beérkezett ajánlat közül Kánai Gergely ajánlata nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a másik 

két ajánlat. Mivel az értékelése szempont a legalacsonyabb ár, így javasolja Kánai Gergely 

ajánlatát elfogadni.  

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………/2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 

egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” 

pályázati projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok közül 

Kánai Gergely egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el, bruttó 2.667.000-Ft értékben, 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel a szerződést megkösse. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 
90/2018. (VI.27.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 

egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” 

pályázati projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok közül 

Kánai Gergely egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el, bruttó 2.667.000-Ft értékben, 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel a szerződést megkösse. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Képviselői hozzászólások: 

 

Lázár József képviselő: Tegnap járt a református temetőben, a temető mellett valaki 

gazdálkodik, fel kell hívni a figyelmét, hogy rengeteg parlagfű van.  

 

Bencze István polgármester: Június 30-ig van ideje mindenkinek lenyírni, utána keményen 

büntetnek.  

 

Muzs János képviselő: Több helyen van elhanyagolt gazos udvar, konkrétan a Thököly út 

sarkon lévő gyógyszertár udvara. Előtte a járdaszakaszt levágták a közmunkások, de a 

kerítésen belül hatalmas gaz van.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A tulajdonost felszólították, a felszólításra reagálva pár nap 

haladékot kért, a főkaszája javítás alatt van. A közterület felügyelő folyamatosan dogozza fel 

a bejelentéseket és végzi az utóellenőrzéseket.  

 

Bencze István polgármester: Kifogások voltak, hogy önkormányzati területek is gazosak, 

jogos a kritika, mára megoldották. Kapott egy térképet az önkormányzati területekről, amit az 

önkormányzatnak kell kaszálni, ez alapján ellenőrizni tudják. Nyilván az önkormányzatnak 

példát kell mutatni a közterületek rendben tartásával.  
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Muzs János képviselő: Örömmel látta, hogy a mozi udvarán lévő méteres gazat is lenyírták. 

A kerítésre nem lehetne tenni nádszövetet, eltakarva a nem kívánatos látványt, elég sokan 

megállnak a bolt előtt is.  

 

Bencze István polgármester: Valamilyen megoldást ki kell találni. Bízik abban, hogy a 

belterületi utas pályázat sikeres lesz és a Petőfi utca felújítását követően nem maradhat olyan 

állapotban.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Thököly út, Haladás út sarki telek melletti árok teli van 

csalánnal, a tulajdonost fel kellene szólítani. 

 

Korona Sándor képviselő: Sok kritika éri az utak minőségét. Most megy a toldozás, foldozás 

a Nagy tanyai úton, sikerrel. Pár belterületi úton is a kátyúk ki lettek javítva. Ha az 

önkormányzat tulajdonában, kezelésében van, megoldható, hogy súlykorlátozó, sebesség 

korlátozó táblát helyezzenek ki.  

 

Bencze István polgármester: Súlykorlátozás semmiképpen sem lehet, mivel ipari terület, 

járnak a nagy szállítójárművek. Sebességkorlátozás lehet 40 km-es.  

 

Csikós Lászlóné képviselő: Thököly utca végén van egy nagy tölgyfa, a vihar alkalmával 

több ága letört. El kellene vinni a nagy ágakat.  

 

Bencze István polgármester: Folyamatosan végzik az ágak összegyűjtését, hamarosan 

odaérnek.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Azoknak a fáknak, amelyek letörtek, kidőltek, mi a sorsa?  

 

Bencze István polgármester: Feldarabolásra kerül és bekerül a hivatal udvarába. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Szeretné, ha a képviselő-testület felülvizsgálná korábbi 

álláspontját, a hivatal előtti parkból elkezdhetnék azoknak a fáknak a kiszedését és pótlását, 

amelyek már nagyon betegek. A gesztenyefák túlnyomó többségének alig van élő része, a 

belsejéből nőnek ki a gombák, a bogarak fúrják szét. Szerencse, hogy minden irányból 

épületek védik a szél ellen. Ha tovább ragaszkodnak hozzá, akkor azt érik el, hogy egyszerre 

lesz az egész park tarra vágva. 13 évvel ezelőtt javasolták az erdészek, hogy öt éves 

időközökkel, tervszerűen a legbetegebbeket egyesével vagy kettesével kiemelni és újat ültetni 

a helyükbe. Amilyen állapotban vannak, önmagukra is lassan veszélyesek.  

 

Muzs János képviselő: A Középső út mart aszfaltos része napról napra romlik, kikátyúsodott, 

szakad szét az út.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Előzetesen is jelezte az útépítő cég, hogy meg lehet csinálni az 

emulziós itatást, valamit javít rajta, de nem tartós megoldás. A fő baj, hogy a mart aszfaltos 

utak jó részéről nem folyik le a víz, egy laza, nem kötött szerkezetű, fellazul, a víz kimossa.  

 

Vass Ilona Múzeum vezető: Meghívja a jelenlévőket a vasárnap nyíló Bazsonyi Arany 

könyvbemutatójára és kiállítására. Bazsonyi Arany 90 évvel ezelőtt született, a község 

díszpolgára, ebből az alkalomból rendezik a kiállítást. (felolvasott egy Bazsonyi Arany által 

2001-ben írt levelet.) 
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Bencze István polgármester felhívja a képviselők figyelmét, hogy június 30-án Hal-Víz Nap 

lesz a Duna-parton.  

 

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 

 


