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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. augusztus 2. 

 

 

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, Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Lázár József, 

Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, 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. (VIII.2.) 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./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése 

4./ Tűzgyújtás szabályainak felülvizsgálata 

5./ Kamion, busz egyéb nehéz gépjármű parkolásának esetleges szabályozása  

6./ Helyi eredetű ártézi víz gyógyvízzé nyilvánítására javaslat 

7./ Tájékoztatás Korona Sándor képviselő úr többi indítványával kapcsolatban 

a./ OMK szabadságok kiadásával kapcsolatos vizsgálat 

b./ Gyermekorvosi ellátás 

c./ Dabon tapasztalt trágyaszag 

8./ Papp József utca 1659/9 hrsz-u ingatlan értékesítése 

9./ Dömsöd 3175/2 és 3205/2 hrsz-ú ingatlanok felajánlása megvételre 

10./ SE. II. sz. Gyermekklinika támogatása 

11./ Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 

12./ Szép Dömsödért Díjak 2018. évi odaítélése 

13./ Egyebek 

a./ Kun István tulajdonában lévő kapubejáró megvásárlása 

 

Felelős: Képviselő-testület 
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Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot: 

 
94/2018. (VIII.2.) 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./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése 

4./ Tűzgyújtás szabályainak felülvizsgálata 

5./ Kamion, busz egyéb nehéz gépjármű parkolásának esetleges szabályozása  

6./ Helyi eredetű ártézi víz gyógyvízzé nyilvánítására javaslat 

7./ Tájékoztatás Korona Sándor képviselő úr többi indítványával kapcsolatban 

a./ OMK szabadságok kiadásával kapcsolatos vizsgálat 

b./ Gyermekorvosi ellátás 

c./ Dabon tapasztalt trágyaszag 

8./ Papp József utca 1659/9 hrsz-u ingatlan értékesítése 

9./ Dömsöd 3175/2 és 3205/2 hrsz-ú ingatlanok felajánlása megvételre 

10./ SE. II. sz. Gyermekklinika támogatása 

11./ Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 

12./ Szép Dömsödért Díjak 2018. évi odaítélése 

13./ Egyebek 

a./ Kun István tulajdonában lévő kapubejáró megvásárlása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Bencze István polgármester napirend előtt tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a facebook-

közösségi oldalon egy személy, akinek korábban anyagi segítséget nyújtottak, nyilvánosan 

megvádolta azzal, hogy a pályázati pénzeket zsebre teszi stb. Van egy határ, amit ez a 

bejegyzés túllépett. Tisztában van azzal, hogy közszereplő lévén sok minden el kell viselni, de 

ez a bejegyzés becsületsértést, rágalmazást tartalmaz, ezért a bírósághoz fordult. (ismertette a 

Nagy Ágnes nyújtott segítséget, melyet az életveszélyessé vált épületrész helyrehozatalához 

kapott.)  

 

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. (VII.2.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
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Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 
95/2018. (VII.2.) 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.)  

 

Muzs János képviselő: A tájékoztatóban szerepel, hogy a benzinkút tulajdonosa felkereste, mi az ami 

a képviselők számára publikus? Tudomása szerint tervei között szerepel mosó építése is. Ez csak 

bejelentkezés volt részéről, vagy ötletelt? 

 

Bencze István polgármester: Egy picit ötletelt, illetve az engedélyek beszerzésével kapcsolatban 

szeretett volna tájékozódni. Az engedélyek beszerzésével kapcsolatban részletes tájékoztatást kapott.  

 

Muzs János képviselő: Kérdezi továbbá, hogy a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos problémák 

megbeszéléséről mit lehet tudni? 

 

Bencze István polgármester: A térség polgármestereivel közös egyeztetésen kőkemény vitát folytattak 

a vállalkozóval, melynek eredménye lett, hogy a következő légi gyérítés megtörtént rossz 

minőségben, másnap megcsinálták rendesen.  

 

Korona Sándor képviselő: A szúnyoggyérítéshez kapcsolódóan tájékoztatni kellene a lakosságot, 

melyek azok a helyek, ahol megy a gyérítés, a szórási területet sokan félre értik, hogy felettük nem 

volt irtás. Meddig tart a terület, tudjanak róla. Évtizedeken keresztül nagyon jól működött a régi 

rendszer, földi és légi irtás.  

Kérdezi, hogy a Kunszentmiklóson alakuló kistérségi társulás milyen céllal jön létre?  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Kiegészítésként elmondja, a megrendelt mennyiséget azért vették lejjebb 

az önkormányzatok, mert éveken keresztül párhuzamosan zajlik kétféle gyérítés, egyiket a 

önkormányzatok csinálják, másikat a katasztrófavédelem. Ők sokkal nagyobb terület fognak le az irtás 

során, minden alkalommal földi és légi irtás is végeztek, idén csak földi írtást csináltak, a légi 

elmaradt. A sok pangó víz, csapadék miatt nagyon megszaporodtak a szúnyogok.  

 

Bencze István polgármester: A Kunszentmiklóson alakuló térségi társulás az idegenforgalom 

fejlesztését célozza meg. Eddig a térségből Apaj és Kiskunlacháza csatlakozott, nem is akarnak mást 

Pest megyéből. Dömsödöt szívesen látnák. Abban maradtak, készül egy írásos anyag, milyen céllal 

alakulnak és az az anyag kerülne a képviselő-testület elé.  

 

Korona Sándor képviselő: Hulladékszállítással kapcsolatos problémákról kérdez. 
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Bencze István polgármester: Szeptember 1-től pénteken történik a hulladékszállítás, minden házhoz 

szórólapot fognak eljuttatni. Teljesen új tulajdonos van.  

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 

………./2018. (VIII.2.) 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: 

 

96/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

dr. Bencze Zoltán jegyző az írásbeli előterjesztést szóban is összefoglalta. 

 

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

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 

………/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

dömsödi 4046 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Napospart 87. szám 

alatt található az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési- és terhelési 

tilalom törlésre kerüljön. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy a törlés iránt 

intézkedjen. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 31-ig 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 

97/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

dömsödi 4046 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Napospart 87. szám 

alatt található az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési- és terhelési 

tilalom törlésre kerüljön. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy a törlés iránt 

intézkedjen. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 31-ig 

 

4./ Tűzgyújtás szabályainak felülvizsgálata 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

 

Bencze István polgármester: Korona Sándor képviselői indítványa közül az egyik, hogy a nyári 

időszakban kellene sűríteni a zöldjáratokat, vagy a tűzgyújtási tilalom nyárra vonatkozó részét 

feloldani. A tilalom feloldása mellett lenne, mert a zöldjárat sűrítése havi 1,5-1,8 millió Ft-ba kerülne 

az önkormányzatnak, ha megdupláznák a nyári zöldjáratot. A szolgáltatót nem lehet kötelezni több 

járatra, mert a közbeszerzési eljárásban a szerződésben ennyi szerepel. Lehet minden két hétben, de az 

önkormányzatnak kell fizetni a plusz járatokat, a többletszolgáltatást. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem okozna gondot, ha az abszolút tilalmi időszakok megszűnnének, mert 

a lakosság beállt már a szerda pénteki dologra, a katasztrófavédők is inkább szemet hunynak az 

abszolút tilalmi időszak felett, így inkább jogkövetőbb lenne, a teljes feloldással nem értene egyet, 

mert ugyan olyan problémát okozna, mint korábban, de így, kontrolált körülmények között kötötten 

meg lehet csinálni.  

 

Bencze István polgármester: A bizottság a napirendi pontot tárgyalta, s javasolta a szerda pénteki 

tilalom feloldását.  

 

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

szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 

 

5/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 18/2017. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 21. 

A rendelet hatályba lép: 2018. augusztus 21. 

 

 

5./ Kamion, busz egyéb nehéz gépjármű parkolásának esetleges szabályozása  

Előadó: Bencze István polgármester  

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

 

Bencze István polgármester: A jegyző kialakította az az írásbeli anyagot, ami alapján tud dönteni a 

képviselő-testület. Az egyik javaslat az volt, hogy tiltsák ki a nehéz gépjárműveket az utcából, vagy 

alakítsanak ki egy teret erre a célra.  
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Véleménye szerint az ideális megoldás a kettő kombinálása lenne, ha nem 

adnak teret, akkor egy olyan tilalmat adnak ki, amelyet nem fognak tudni betartani. Először keresni 

kellene egy olyan területet, amely közútról könnyen megközelíthető, amely kiépített, biztonsági 

tárolásra alkalmas, elő lehet írni, hogy igénybe lehet venni egy bizonyos díj fejében. Ha megvan ez a 

terület, akkor az önkormányzat által kezelt utakra lehet korlátozást hozni a nagyobb járművekre. A 

képviselő-testület hatalmazza fel a hivatalt, hogy készítse elő azt, hogy milyen terület, hogy lehet 

kialakítani, emellett ha ez megvan, a forgalomszabályozást végezzék el.  

 

Bencze István polgármester: Minden bizonnyal itt konkrét autókról van szó, - 3-4 buszról - nem csak 

általánosságban. Ha ezt kitáblázzák, több millió ft., mer minden utcában kellene tábla. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Általában ezek a járművek fix helyen szoktak parkolni, azok pár méteres 

körzetén belül kellene táblázni. A tárolást és a várakozást elég nehéz elhatárolni, ha a sofőr leállítja a 

járművet egy parkolóban, amely a háza előtt van és reggel elmegy, ha rendszeresen is fordul elő, nem 

biztos,hogy a tárolás fogalmát rá lehet húzni. Nagyon helyzetfüggő.  A tárolásra vannak szabályok, pl. 

bizonyos összsúly feletti jármű nem tárolható közterület. A várakozását semmi nem tiltja, főleg, ha 

parkolóról van szó.  

 

Bencze István polgármester: Véleménye szerint egyszerűbb lenne azzal a három négy sofőrrel 

beszélni, akinek zavarja a környezetét az éjszakai parkolás. Újabb helyet nem is kellene kijelölni, 

megcsinálták a dabi buszfordulót, ahol 3-4 autóbusz elfér. A kamionok részére kéri a javaslatot 

megfelelő közterületre, ahol le lehet állni kamionnal.  

 

Lázár József képviselő: Néhány hete az OMK előtti parkolóban állt egy kamion. Nem érti, miért 

kellene megtiltani a parkolást ott, amikor éjszakára leáll és reggel elmegy. A korábban a Thököly 

utcában parkoló autóbusz az utóbbi időben az 51-es úton a Sarok gyógyszertár pakolójában áll. A dabi 

temető mellett is gyakran áll egy busz, temetéskor zavarhat, máskor nem. 

 

Csikós Lászlóné képviselő: Az OMK előtt valóban szokott parkolni egy autóbusz, nem rendszeresen, 

és nem gyakran és nem tartós a parkolás. Amikor egy rendezvény miatt zavaró volt, egy telefon után 

azonnal elhagyta a terület. Ez nem okoz gondot.  

 

Korona Sándor képviselő: Korábban Poromb Péterrel volt szerződése az önkormányzatnak, hogy a 

telephelyére mehettek a kamionok, buszok parkolni. Néhány buszt, kamion még mindig lát ott 

parkolni. Jó lenne egy területet kijelölni,hogy ne az utcában járassák az autóbusz órákon keresztül 

mielőtt elindulnak, ne az utcán szereljék a kamiont mielőtt elindulnak. Egy kulturált megoldás kellene. 

Ne csak egy-egy személyt kiragadva, mert akkor nehezményezheti, hanem van egy terület ahova be 

tudnak állni, akinek van egy telephelye, amely őrzött, oda beállhat,úgy is kell fizetni a közterület 

használatért valamilyen formában.  

 

Bencze István polgármester: A Porom Péter telephelyén csak buszok parkolására volt szerződés, de 

tudomása szerint egy percig sem élt. 

 

Muzs János képviselő: Nagy költséget kár lenne fordítani, a pár sofőrrel lehetne beszélni. A Thököly 

utcában ez már régi probléma, most azért áll ki az 51-es útra, mert személyes konfliktusa van a 

szomszédokkal. A Thököly utcából kihajtva eléggé zavarja a kilátást. A buszok parkolására a 

buszforduló mindenképpen alkalmas, nagy parkolót kialakítani nem látja értelmét. Az 

önkormányzatnak fel kellene venni a kapcsolatot a Volánbusszal és kiértesíteni, hogy helyi szinten a 

buszok parkolása problémát okoz. Egyébként a Tölgyfa vendéglő elé is visszaszoktak a járművek, 

baleseti gócot jelent, nehezen lehet kilátni tőlük. 

 

Bencze István polgármester: A Volánbusz tud róla, lelevelezték, nekik csinálták a parkolót. 

Szeptembertől megszűnik a Tölgyfa előtti parkolása, megkezdik a parkosítást. 
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Lázár József képviselő: Kényelmi szempontból állnak az utcában, a házuk közelében. Két buszvezető 

a közeljövőben nyugdíjba megy, egy sofőr marad, aki problémát jelenthet. Ha ezek a sofőrök 

elmennek nyugdíjba, valószínű megszűnik ez a probléma. Marad a dabi temetőnél és a Baross utcában 

ez a kellemetlen helyzet. Ezért külön parkolót nem alakítana ki.  

 

Bencze István polgármester: Ez a jelenlegi helyzet, beszéltek róla, meglátják a jövőben hogy alakul. 

 

6./ Helyi eredetű ártézi víz gyógyvízzé nyilvánítására javaslat 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az írásbeli 

előterjesztés tartalmazza a lehetőségeket, jogszabályokat. Jó lenne ebben tovább lépni, rengeteg pénz 

kell hozzá, befektető, nem csak az önkormányzata akarata. Gyógyvízzé nyilvánítani óriási pénz.  

 

Korona Sándor képviselő: Beszélt a DAKÖV munkatársával már több alkalommal, véleménye 

szerint csak egy háttér egyeztetés lenne jó az önkormányzat részéről, ők szívesen segítenének ebben, 

próbálnák ezt a vonalat erősíteni, talán még a befektető megtalálása sem lenne túl nagy gond. Ez a víz 

alkalmas lenne az immunrendszer, egyéb pajzsmirigyes problémák orvoslására.  

 

Bencze István polgármester: Ehhez a rendszerhez nem engedik, ehhez ivó kutat kellene fúrni. A dísz 

kutat sem engedélyezte a közegészségügy. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Átnézte a kutak vizsgálati anyagát. Ahhoz, hogy gyógyvízzé lehessen 

nyilvánítani, meg kell felelni a természetes ásványvíz követelménynek. A jogszabály előírja, milyen 

ásványi anyagból mennyinek kell lenni, milyen összetételben. A meglévő kutak közül a II/a számú 

kútban van olyan anyag, amely már megfelelő. A jogszabály kiköti, hogy közösségi vízellátó 

rendszerről nem származhat természetes ásványvíz. Az, hogy van olyan kút, azt jelenti, hogy van 

olyan vízgyűjtő hely Dömsödön, amely alkalmas rá. Ha a DAKÖV-nek van olyan ötlete, lehet velük 

egyeztetni. a gyógyvízzé nyilvánítás a következő lépcső, bizonyítottan orvosi adatokkal kell 

alátámasztani. Ez több éves folyamat. Üljenek le és beszéljenek a DAKÖV-vel.  

 

Bencze István polgármester: Amennyiben a képviselő-testület felhatalmazza, elkezd a DAKÖV-vel 

egy tárgyalást. Jó lenne ez, van, ahol csinálják, és befutott. Sok-sok éves adatok alapján komoly orvosi 

vizsgálatokkal a háttérben alátámasztva, tanulmányokat készítve. Komoly befektető kell hozzá, aki az 

előzetes vizsgálatokat is megfinanszírozza. 

 

Lázár József képviselő: Tudomása szerint a szikvíz készítő egy palackozót is tervezett oda, nem 

tudja, milyen stádiumban van.  Valószínű információja van a gyógyvízről és hatásáról. 

 

Bencze István polgármester: Kérdezi a képviselőket, egyetértenek-e azzal, hogy ez ügyben a 

DAKÖV. vezetőivel felvegye a kapcsolatot, s tájékoztatást kérjen akár ásványvíz, akár gyógyvíz 

gyártásának lehetőségéről.  

 

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

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 

………/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István 

polgármester, hogy a dömsödi ártézi víz gyógyvízzé minősítése, vagy esetlegesen 

ásványvíz gyártása kérdésében egyeztessen a DAKÖV Kft. vezetőivel. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 
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Határidő: 2018. szeptember 30-ig 

 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 

98/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István 

polgármester, hogy a dömsödi ártézi víz gyógyvízzé minősítése, vagy esetlegesen 

ásványvíz gyártása kérdésében egyeztessen a DAKÖV Kft. vezetőivel. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30-ig 

 

7./ Tájékoztatás Korona Sándor képviselő úr többi indítványával kapcsolatban 

Előadó: Bencze István polgármester  

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

 

a./ OMK szabadságok kiadásával kapcsolatos vizsgálat 

 

Bencze István polgármester: A belső ellenőr vizsgálatot folytatott a szabadságok kiadásával 

kapcsolatban, a vizsgálat eredményét a képviselők megkapták. Semmi olyan szabálytalanság nem 

történt, amely felelősségre vonást eredményezne. A túlórákkal kiadásával kapcsolatban leírta hogyan 

kell kezelni, hogy kell kiadni, a jövőben ez így történik.  

 

Korona Sándor képviselő: A vizsgálati jegyzőkönyvet szeretné megkapni.  

 

b./ Gyermekorvosi ellátás 

 

Bencze István polgármester: Várhatóan a gyermekorvos előbb-utóbb nyugdíjba fog menni, s 

véleménye szerint bármilyen extra szolgálati lakást is biztosítanának, nagyon nehéz lesz 

gyermekorvost találni. A jelenlegi szolgálati lakás állományt áttekintve, egyetlen olyan szolgálati 

lakás van, amely alkalmas lehetne orvosi lakásnak, abban viszont határozatlan idejű szerződéssel 

nyugdíjas pedagógus lakik. Amennyiben a gyermekorvos váltás aktuális lesz, a képviselő-testület dönt 

róla, vagy lakbértámogatást ad, vagy vásárolnak lakást erre a célra.  

 

Korona Sándor képviselő: A Haladás utcában van egy lakás, amit visszaadott a bérlő és mégis 

használ az emeleten. A Haladás utcában van még egy szolgálati lakás, ahol olyan személy lakik, aki 

már korábban kapott szolgálati lakást, majd megvásárolta kedvező áron és most ismét szolgálati 

lakásban lakik. Tudna máshol is lakni. (konkrétan megnevezte a bérlőket) 

 

Bencze István polgármester: Azzal a két lakással az iskola igazgatója rendelkezik, most is kikérte 

véleményét a kiutalás előtt, aki javasolta.  

 

Korona Sándor képviselő: A gyerekorvosra is nagy szükség van, ha a jelenlegi gyermekorvos 

nyugdíjba megy, lakás nélkül nem kapnak orvost. 

 

Bencze István polgármester: Azok a lakások orvosi lakásra nem alkalmasak.  

 

Korona Sándor képviselő: Nagyon sok gyerek van, aki gyerekorvosra szorul, nehéz lesz kiállni a 

szülők elé, hogy nincs lakás a gyerekorvosnak.  
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Bencze István polgármester: Gyerekorvosnak lakást vagy bérelni tudnak, vagy vásárolni kell. Kéri a 

képviselőket, ha van ötletük lakásra, jelezzék. Várhatóan óriási probléma lesz a gyermekorvos 

átmeneti hiánya, akkor a három háziorvosnak kell ellátni a gyermek betegeket. Az lenne a 

legideálisabb, ha rögtön meg tudnák mutatni a lakást is a pályázónak, amit tudna biztosítani az 

önkormányzat. 

 

Korona Sándor képviselő: Tudomása szerint a Széchenyi u. 9/b. lakásból elköltöznek, az ott lakók 

saját tulajdonú lakásba költöznek. 

 

Bencze István polgármester: Az a lakás nem alkalmas gyermekorvosi lakásnak, egyébként azt a lakást 

rendőrök részére – a rendőrkapitány javaslata alapján – szokták biztosítani. Most is így lesz.   

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A lakásban nyílászáró cserére, hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre lenne 

szükség, valamint födém cserére, hogy alkalmas legyen orvosi lakásnak.  

 

Korona Sándor képviselő: Azt látja, hogy nagyon sok gyerek van és egyre több születik, nagyon jó 

lenne,ha ilyen biztonságos gyermekorvosi ellátásban részesüljenek, mint eddig volt, ahhoz pedig egy 

szolgálati lakás kellene. Ha nincs önkormányzati lakás, akkor albérleti hozzájárulással vagy egyéb más 

mmódon meg lehetne oldani. 

 

Szűcs Julianna képviselő: Kérdezi, hogy az I. sz. körzet orvosi lakás szigetelésével történhet-e 

valami, még augusztusban-szeptemberben. Az megengedhetetlen, hogy az orvos a fizetését a fűtés 

számlára költse.  

 

Bencze István polgármester: Megkérték és cég, aki szigetelte az intézményeket, meg is ígérte.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselőket a szigetelést végző céggel kapcsolatos 

problémákról és a tett intézkedésről és a várható eredményről.  

 

Bencze István polgármester: Szigetelni kell az északi falat, a költségvetésben nincs benne, kb. 1-1,5 

millió Ft. költség lesz. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, még a hideg beállta előtt 

szeptember –októberben valamelyik dömsödi vállalkozó megbízzák a munkával. A szeptemberi 

testületi ülésre árajánlatot fog kérni három vállalkozótól a szigetelésre és a testületi dönt róla.  

Visszatérve az eredeti előterjesztéshez, kéri a képviselőket, nézzenek szét a faluban, hol van üres ház, 

mit érdemes bérelni, s már előre esetleg bérleti szerződést kötni. 

 

A Képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett.  

 

c./ Dabon tapasztalt trágyaszag 

 

Az Érdi Járási Hivatal – mikor tavaly beadvánnyal fordultak hozzájuk levegőszennyezés miatt, 

talajszennyezés miatt áttették másik hatósághoz. Az idén egy lakos birtokvédelmi eljárást 

kezdeményezett, mely két hét alatt lefolyt, kapott kötelezést. Állításuk szerint nem tőlük jött a szag, 

azonban a mapig írásban nem támadták meg a határozatot. A szaghatás továbbra is fennáll, így a 

hivatal végrehajtási eljárást indított.   

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

………./2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Korona Sándor képviselő 

indítványaira adott tájékoztatásait elfogadja. 
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Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 

99/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Korona Sándor képviselő 

indítványaira adott tájékoztatásait elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

8./ Papp József utca 1659/9 hrsz-u ingatlan értékesítése 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Bencze István polgármester: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, a bizottság eladásra javasolja. 

A vagyonrendelet értelmében az ingatlant fel kell értékeltetni. Kérdezi a képviselőket, egyetértenek-e 

az ingatlan eladásával, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

…………/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

lévő dömsödi 1659/9 hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Dömsödi Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlan 

értékének megállapításával értékbecslő szakembert bízzanak meg. 

 

Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 

100/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

lévő dömsödi 1659/9 hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Dömsödi Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlan 

értékének megállapításával értékbecslő szakembert bízzanak meg. 

 

Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

9./ Dömsöd 3175/2 és 3205/2 hrsz-ú ingatlanok felajánlása megvételre 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Bencze István polgármester: A Településfejlesztési Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és nem 

javasolja az ingatlan megvásárlását. 

 

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

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

………/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részére 

vételre felajánlott dömsödi 3175/2 hrsz-ú és 3205/2 hrsz-ú ingatlanokat nem kívánja 

megvásárolni. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 

101/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részére 

vételre felajánlott dömsödi 3175/2 hrsz-ú és 3205/2 hrsz-ú ingatlanokat nem kívánja 

megvásárolni. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

10./ SE. II. sz. Gyermekklinika támogatása 

Előadó: Bencze István polgármester  

(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy van egy alapítvány, 

amely különböző helyekre gyűjt, nem ismeri ezt az alapítványt. Nem is hiszi, hogy az önkormányzat 

jelenleg olyan helyzetben van, hogy minden ilyen kérelmet támogatni tudjanak. Ha konkrétan azt 

mondanák, hogy a ráckevei rendelő műszerezettségére gyűjt adományt, megfontolandónak tartaná, itt 

most nem.  

Egy olyan tartalmú levelet írna, amelyben megbecsülik az alapítvány célját, de a költségvetés jelenleg 

nem teszi lehetővé a támogatást.  

 

Lázár József képviselő: Az adója egy százalékát ennek az alapítványnak utalja. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

………/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szűkös 

költségvetése miatt a Segítő szívvel, jó szándékkal  Közhasznú Alapítvány részére 

nem tud támogatást biztosítani. 
 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 

102/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szűkös 

költségvetése miatt a Segítő szívvel, jó szándékkal  Közhasznú Alapítvány részére 

nem tud támogatást biztosítani. 
 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

11./ Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester: A Rákóczi Szövetség ugyancsak adományt gyűjt. Tisztelet azért, amit 

csinálnak, a listájukon Für is szerepel. Mivel a jelenlegi költségvetésben nincs benne, a 2019. évi 

költségvetés összeállításánál vegyék figyelembe. Kéri a képviselőket, akiknek lehetőségük van rá, 

járják körbe ezt a lehetőséget. Tisztelendő a kezdeményezés és működik is, de nézzenek utána.  

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

………/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 

támogatási kérelmét az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összeállítása során 

vitatja meg.  

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 

103/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 

támogatási kérelmét az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összeállítása során 

vitatja meg.  

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

12./ Szép Dömsödért Díjak 2018. évi odaítélése 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 14. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Bencze István polgármester: A Településfejlesztési Bizottság a társadalmi bizottság által javasolt 

ingatlanok díjazásával egyetértett, azt a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja. Kérdezi a 

képviselő-testület, van-e észrevételük, javaslatuk.  

 

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

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 

…………/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

indítványával egyetértve az alábbi határozatot hozza: 

 

A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megőrzése 

érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért társadalmi bizottság 

javaslatát figyelembe véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet adományoz az alábbi 

személyeknek: 

 

Családi ház kategória: 

F. Kiss Péter          Kossuth L. u. 2. 

Gáll Endre             Előre u. 8.  

Frank Salin             Rákóczi út 12 

Barna Lajos           Szabadság u. 155.    

ifj. Badics András   Ady E. u. 1/a 

Bak Gábor              Középső u. 62. 

Richter  Attila         Felső-Dunapart  17/a 

Klenáncz  Zita         Felső-Dunapart   17. 

Mészáros Pálné       Dabi kőrút 29. 

dr. Pencz Bernadett        Kígyó u. 2.  
 

Közületek kategória: 

Szőnyi Károly Otthon      Petőfi tér 12-1 

 

Az emlékplakettek a 2018. augusztus 20-i önkormányzati ünnepség keretében kerülnek 

átadásra. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 20. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 

104/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 

indítványával egyetértve az alábbi határozatot hozza: 

 

A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megőrzése 

érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért társadalmi bizottság 

javaslatát figyelembe véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet adományoz az alábbi 

személyeknek: 

 

Családi ház kategória: 
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F. Kiss Péter          Kossuth L. u. 2. 

Gáll Endre             Előre u. 8.  

Frank Salis            Rákóczi út 12 

Barna Lajos           Szabadság u. 155.    

Badics András    Ady E. u. 1/a 

Bak Gábor              Középső u. 62. 

Richter  Attila         Felső-Dunapart  17/a 

Klenáncz  Zita         Felső-Dunapart   17. 

Mészáros Pál        Dabi kőrút 29. 

dr. Pencz Bernadett         Kígyó u. 2.  
 

Közületek kategória: 

Szőnyi Károly Otthon      Petőfi tér 12-1 

 

Az emlékplakettek a 2018. augusztus 20-i önkormányzati ünnepség keretében kerülnek 

átadásra. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 20. 

 

13./ Egyebek 

a./ Kun István tulajdonában lévő kapubejáró megvásárlása 

 

Bencze István polgármester: A katolikus templom bontása közeledik, ma kivették az oltárt, jövő héten 

kiveszik az ablakokat. Beszéltek már róla, hogy a templom melletti kapubejárót – amely a plébánia és 

a templom között helyezkedik el – meg kellene vásárolni Kun Istvántól. Nem használja senki, évek óta 

ki sem nyitották, a tulajdonos szándékozik eladni. Értékbecslővel felértékeltették az ingatlant, az 

értékbecslés szerint 150.000.-Ft. Erről kellene dönteni, hogy az önkormányzat megvásárolja és átadja 

a katolikus egyháznak.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Javasolja, hogy az egyezkedés során alkudjon a polgármester az összegből.  

 

Bencze István polgármester:100 ezer Ft-ot ajánl az ingatlanért, amennyiben nem fogadja el, úgy a 

felbecsült érékig elmehet a tárgyalásban? 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

………../2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete A Kun István és Bak Andrea 

dömsödi lakosok osztatlan közös tulajdonát képező dömsödi 641 hrsz-ú ingatlannak a 

jelen határozat mellékletét képező megosztási vázrajz szerinti 95 m2-es területrésze 

megvásárlása tárgyában a következő döntést hozza: 

 

1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 641 hrsz-ú 

ingatlannak a jelen határozat mellékletét képező megosztási vázrajz szerinti 95 m2-es 

területrészét megvásárolja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az eladókkal a 

vételár mértékében megállapodjon, azzal, hogy a vételár összege nem lehet több 

148.770-Ft-nál, továbbá az ingatlan átruházás és megosztás költségeit szintén az 

Önkormányzat viseli. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a telekalakítás 

és az adásvételi szerződés kérdésében eljárjon, a vonatkozó szerződéseket aláírja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

Szavazásban résztvevők száma:7 fő 

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

 

105/2018. (VIII.2.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete A Kun István és Bak Andrea 

dömsödi lakosok osztatlan közös tulajdonát képező dömsödi 641 hrsz-ú ingatlannak a 

jelen határozat mellékletét képező megosztási vázrajz szerinti 95 m2-es területrésze 

megvásárlása tárgyában a következő döntést hozza: 

 

4. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 641 hrsz-ú 

ingatlannak a jelen határozat mellékletét képező megosztási vázrajz szerinti 95 m2-es 

területrészét megvásárolja. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az eladókkal a 

vételár mértékében megállapodjon, azzal, hogy a vételár összege nem lehet több 

148.770-Ft-nál, továbbá az ingatlan átruházás és megosztás költségeit szintén az 

Önkormányzat viseli. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a telekalakítás 

és az adásvételi szerződés kérdésében eljárjon, a vonatkozó szerződéseket aláírja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

(dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselőket a katolikus templom bontásával kapcsolatban.) 

 

Korona Sándor képviselő: Jó lenne, ha készülne egy virtuális 3D felvétel a templomról még a bontás 

előtt, hogy digitális rendszerben bármikor meg tudják nézni az anyagot. Nem tudja ez elkészült-e? 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Beszélt az informatikussal, kérte, ígéretet tett rá.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Tudják-e melyik cég végzi a bontást, mert az épületben értékes címeres 

téglák vannak, esetleg fel lehetne használni a Petőfi térre.  

 

Vargáné Ágoston Julianna főépítész: Ismerve a mai építkezéseket, erre kevés esélyt lát, nem tudja, 

hogy a közbeszerzés keretében a bontást, építést egy vállalkozó csinálja-e. Meg kell kérdezni, nem sok 

esélyt lát rá. 

 

Bencze István polgármester: Nem ismerik a részleteket, nem adták-e már el a bontási anyagot. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Utána érdeklődik.  

 

Lázár József képviselő: Falugyűlésen egy lakostárs felvetette az egyirányú utcák közlekedését 

kerékpárral. 7-8 olyan utca van, amely egyirányú, ebből négy forgalmasabb. Esetleg ha ezekbe a 

forgalmasabb utcákba egy táblát kellene kihelyezni a kerékpáros forgalom engedélyezésére 

vonatkozóan.  

 



16 

 

Bencze István polgármester: A Kressz előírja, ha engedélyezett a kerékpáros forgalom az egyirányú 

utcában, táblával kell jelölni, akkor viszont fel kell festeni. Ezt a Petőfi utcában meg fogják csinálni,  

külön kerékpár sáv van tervezve.  

 

Lázár József képviselő: Az OMK karzaton is, a könyvtárban is van egy-egy helytörténeti gyűjtemény. 

Mikorra tudnak olyan épületet szerezni, amelyben ezeket a gyűjteményeket el tudnák helyezni.  

 

Bencze István polgármester: Ha ingatlan akarnak venni, sorrendet kell felállítani, gyermekorvosnak 

lakás, vagy helytörténeti kiállítóhely. 

 

Lázár József képviselő: Nagyon régen kihasználatlanul áll a mozi épülete. Meg kellene kérni 

építészeket, mérjék fel, egyáltalán mire lehet alkalmas ez az épület. Az enyészet lassan tönkre teszi.  

A Szép Dömsödért díj kapcsán örül a szép házaknak, nem lehet mellé tenni három olyan épületet, s 

odaírni, hogy ezt is meg lehetett volna csinálni szépnek.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem lehet, személyi jogokat sértenének vele. Van aki bírság behajtás alatt 

van, büntetések is mennek ki, a közterület felügyelő szigorú, az önkormányzati ingatlanokat is jelezte 

a településgazdálkodás felé, határidőt ad, utóellenőrzéseket is végez.  

 

Lázár József képviselő: Többen személyes kapcsolatot ápolnak az erdélyi Gyergyócsomafalva 

településsel. Személyes kapcsolat van szintén az erdélyi Zetelakával. Nem gondoltak arra, hogy 

esetleg testvérkapcsolatot létesítenének ezekkel a településekkel?  

 

Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen volt szó a dabi temetővel kapcsolatos kérdésekről. 

Októberben volt ülésen téma, elhangzott, hogy lesz térkövezés, lesz urnafal bővítés, a jegyzőkönyvet 

megnézte és benne van.  

 

Bencze István polgármester: Attól, hogy itt szó volt és van róla, nem fog megvalósulni most sem. A 

temetőt körbe járta, nem gazos, minden útja rendbe van téve, csak a sírok között nem, azt jogszabály 

nem írja elő, ennek ellenére csinálták, de már nem, mert sok volt a reklamáció, hogy a füvet nem 

söpörték le a sírokról, volt, hogy eltört egy-egy virágtartó pohár stb. Rendszeresen ürítik a szemetet. 

Beszélt a szolgáltató vezetőjével, nem tervezik új urnafal készítését, le fogja írni a testületnek. Az 

önkormányzat részéről felajánlotta a térkövet a ravatalozó előtti térkövezéshez, ezt sem tervezik. 

Ápolják, rendbe teszik a ravatalozó előtt is, nem tartja szükségesnek a térkövet. A legfőbb gondja az, 

hogy nincs rá ember.  

 

Korona Sándor képviselő, Ez nem lehet kifogás, hogy nincs ember. Arról volt szó, hogy lesz 

parkosítás, lesz urnafal, ehhez képest minden évben visszalépés történik, a hozzátartozók, a lakosság 

joggal várja el, hogy kulturált legyen a temető, legyen urnafal, amely olcsóbb, mint a hagyományos 

temetés. Ígéretet tett a szolgáltató, hogy ki lesz téve egy ártájékoztató, tovább sincs kint.  

 

Bencze István polgármester: Ezt mindenképpen a szolgáltatónak kell biztosítani, nem a tulajdonosnak 

kell megcsinálni az urnafalat. 

Az ártájékoztatót jelenleg is ki van téve az iroda falán belül, ezen változtatni nem szándékoznak, 

kívülre nem tesznek árlistát. Egyik budapesti köztemetőben sincs kint ártájékoztató, csak a helyiségen 

belül.  

 

Muzs János képviselő: Több alkalommal jelezték a helyi gazdák, hogy a földekre kivezető utak 

kívánnivalót hagynak maguk után, többen is jelezték, ha az önkormányzat műszaki csoportjával 

egyeztetnének, akár géppel, akár anyagilag is tudnák támogatni a javítást. A vadásztársaság is jelezte, 

hogy némi anyagi támogatással tudná ezt segíteni, ha valaki ezt koordinálná.   

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A külterületi utaknál két probléma fordul elő, elsőként, a dűlőutak menti 

növényzetet a tulajdonok évtizedekig nem vágták, az utat már félig benőtte a limbus, másik, hogy a 
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mezőgazdasági művelés alatt álló területek folyamatosan nőttek, az út pedig kezdett elfogyni. Ezt 

elsősorban a gazdáknak kellene helyreállítani. 

 

Muzs János képviselő: Koordinálni kellene valakinek a hivatal részéről.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Keressék fel a hivatalban a műszaki ügyintézőt, aki segíteni fog.  

 

Muzs János képviselő: Felmerült szintén a gazdák részéről, lehet-e tudni valamit a halastó környékén 

lerakott illegális szeméttel kapcsolatban, milyen fázisban van?  

 

Bencze István polgármester: Ma beszélt a Ráckevei Kormányhivatal vezetőjével, 10 napon belül kap 

egy tájékoztató levelet, hogy milyen stádiumban van az ügy. A jelenlegi tulajdonos mostantól 

számítva öt napot kap arra, hogy rendbe tegye, amennyiben nem teszi rendbe az Érdi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi Főosztály előírja, hogy ki tegye rendbe a tulajdonos költségére. Ez elfogadhatatlan, 

hogy még mindig ott van a szemét.  

 

Muzs János képviselő: A Vízüggyel fel lehet-e venni a kapcsolatot, a tassi csatorna partján bizonyos 

szakaszokon méteres a parlagfű. 

 

Bencze István polgármester: Ma voltak kint, megnézték, parlagfű talán nem sok helyen van, de a gaz 

nyakig érő. A parlagfüvet a gaz elnyomja. A Vízügynek korábban írtak egy kérést, mit kellene 

megcsinálniuk, erre úgy reagáltak, hogy kikérték maguknak, ezzel párhuzamosan küldtek egy számlát 

arról, amit megcsináltak az önkormányzat helyett retorzióként. Kint voltak ma, van ott önkormányzati 

terület is, van jó néhány, első. 

 

Szűcs Julianna képviselő kérdezi, lesz-e bölcsőde program, tudnak-e róla valamit?  

 

Bencze István polgármester: A bölcsőde építésére benyújtott pályázatra semmi féle értesítést nem 

kaptak. Vácon voltak, ahol a Pest megyei pályázóknak tartottak tájékoztatót. Mindent megtettek, 

semmi választ nem kaptak. Jövő év január 1-től kellene bölcsődét üzemeltetni. Javaslat érkezett arra, 

hogy a Tankerületet keresse meg az önkormányzat azzal, hogy a Bíró utcai iskolát adják vissza, és 

abban egy mini bölcsődét meg lehetne csinálni a 10 millió Ft-ból, amit kapnának. Az iskola igazgató 

ragaszkodik az épülethez, két osztály működik benne.  

 

Szűcs Julianna képviselő: A malom épülettel kapcsolatban érdeklődik. Van-e rá koncepció. Esetleg 

az önkormányzat nem gondolkodik pl. fecskeház kialakításán?  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Válasz nem jött, újra elő kell venni. 

Az MNV Zrt. nevén van, jelenleg nincs eladásra kijelölve, ingyenesen meg lehet kapni nem csak 

egyesület, megfelelő közfeladat használatára.  

 

Bencze István polgármester: Beszéltek már a fecskeházról, megfelelő befektető kell hozzá, ki fogja 

megfinanszírozni?  

 

Szűcs Julianna képviselő: önkormányzat nézi ezeket a pályázatokat. CSOK programon belül.  

 

Bencze István polgármester: A legutóbbi képviselő asszony által feltett kerékpárkút pályázattal 

kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket, amely kifejezetten célzott támogatás volt, Dömsödre nem 

vonatkozott. Lesznek olyan pályázatok is, amelybe Dömsöd is belefér.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a rezsicsökkentést a kormány 

minden településre és minden lakosra kiterjeszti. Utólag megkapják a vegyes tüzelésű háztartások is.  

A részletekről a Belügyminisztérium a közeljövőben tájékoztatja az önkormányzatokat a menetéről.  
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Lázár József képviselő: Modern városok, modern települések, erről mostanában nem hallott, 

korábban arról volt szó, hogy az 5000 lakos alatti településekre vonatkozik.  

Másik kérdése, dr. Nagy István nem kapott a testület döntéséről értesítést, kéri, hogy tájékoztassák a 

döntésről.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem hagyják ki Dömsödöt,  három felé lesznek osztva a települések,  

1./ megyei jogú városok 

2./ 5000 lakos alatti kistelepülések 

3./ a köztes települések 

 

dr. Nagy István levelét a napokban kaptak kézhez, egyébként a képviselő-testület döntéséről 

az ülést követő napon szóban tájékoztatták.  

 

Muzs János képviselő: Vasút úttal kapcsolatban meddig javítják?  

 

Bencze István polgármester: Tudomása szerint a hulladéklerakóig tegnap leaszfaltozták. A 

dolgozóktól szerzett információi szerint ebben a fázisban a szeméttelep bekötő útig terjedő 

szakasz szerepel. A Dabasi igazgatótól azt kérte, hogy első nekifutásként  a szeméttelepig 

kátyúzzák ki. Ők abban kérik az önkormányzat segítségét, hogy Pánczél képviselő urat 

keresse meg, kérve a segítségét, hogy a Dömsöd-Apaj közötti út aszfaltozására szánt pénzt – 

mely munkálatok a következő három évre vannak tervezve – ne vigyék el máshova. Hasson 

oda a képviselő úr. A munkálatokat három ütemben tervezik.  

 

Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 

megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bencze   István     dr. Bencze Zoltán 

                      polgármester          jegyző 


