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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: 2019. február 13. 

 

Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 

Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs 

János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, 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 

Ráckevei Járási Hivatal részéről, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Madarász Mária 

óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök szerkesztő, Láng András Település-fenntartási 

csoport vezetője 

 

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

valamennyi képviselő (9 fő) jelen van az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  

 

Napirend előtt dr. Bencze Zoltán jegyző kért és kapott szót. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy ez volt az utolsó ülés, 

amikor e-mailen küldték ki az előterjesztéseket, a jövőben a szerveren alakítanak ki egy külön 

tárhelyet, minden képviselőek egyedi azonosítója lesz. Csak a meghívó kerül e-mailen 

kiküldésre, ezt követően a képviselő le tudja tölteni az anyagot. Így nem fordulhat elő az, ami 

egy legutóbbi bizottsági ülésen elhangzott, miszerint három képviselő nem találkozott a 

Dömsöd Vállalkozója Díj előterjesztéséhez kapcsolódó rendelet-tervezettel, amely a testületi 

meghívóval együtt kiküldésre került.  

Másik dolog: A Gazdasági bizottsági ülésen – a mozi bérbeadásával kapcsolatban – felmerült  

témaként, s ezt a félreértést szeretné eloszlatni, a polgármester és a jegyző nem szokott bérleti 

díjat megállapítani, ingatlan hasznosítással kapcsolatban minden esetben a képviselő-testület 

dönt a bérleti díj kérdésében.  

A mozi hasznosításával kapcsolatban: Az egyesületben nem kíván tag lenni, annyit vállalt, 

hogy segít a megalapítást végig csinálni. Azzal, hogy a testület egybehangzóan támogatja a 

mozi épület lőtér céljára történő bérbeadását, elzárja a további lehetőségét annak, hogy ott 

valaha kulturális célú hasznosítás legyen, mivel ott egy több millió Ft-os beruházás lesz, 

mivel a szigorú feltételeknek meg kell felelni. Egy sűrűn lakott övezetben kerülne 

kialakításra, ezért a maximális hangszigetelésről gondoskodni kell. A testület elé visszakerül 

ez a kérdés, mivel az utóbbi ülésen csak egy elvi szintű döntés született. Még nincs kivel  

leszerződni, ehhez először meg kell alakulni egy egyesületnek, utána kell dönteni a 

hasznosításról, s arról, hogy az működéshez szükséges feltételeket, az átalakítást az 

egyesületnek kell, hogy megcsinálja saját költségén, illetve, hogy a beruházás értéke hogy 
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kerül elszámolásra. (pl. adott esetben egy-két év bérleti díjmentes időszak, a lőtér hasznosítása 

gazdasági célú tevékenységgel is együtt járhat, esetleg egy-két év múlva bérleti díjat köthet ki, 

ami állhat fix díjból és amellett a bejövő bevétel egy bizonyos százaléka.) Ezek a kérdések 

még elég nyitottak, erre még visszatérnek.   

 

Ezek után Bencze István polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, majd szavazásra 

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.   

 
………./2019. (II.13.) 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./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása 

4./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) 

rendelet módosítása 

5./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotása 

6./ „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési, projektmenedzseri és műszaki ellenőri 

feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékelése 

7./ Simon Sándor írásban benyújtott kérelem vagy tájékoztató levél nélkül személyesen 

benyújtott napelemes erőmű ajánlatáról szóló tájékoztatás 

8./ Egyebek 

a./ Hulladéklerakó melletti földterület értékesítése 

b./ DUSE 

c./ Dömsödi Lövészklub névhasználat engedélyezése 

d./ Óvoda ovialapítvány alapítása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
13/2019. (II.13.) 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./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása 

4./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) 

rendelet módosítása 

5./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotása 

6./ „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
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területén” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési, projektmenedzseri és műszaki ellenőri 

feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékelése 

7./ Simon Sándor írásban benyújtott kérelem vagy tájékoztató levél nélkül személyesen 

benyújtott napelemes erőmű ajánlatáról szóló tájékoztatás 

8./ Egyebek 

a./ Hulladéklerakó melletti földterület értékesítése 

b./ DUSE 

c./ Dömsödi Lövészklub névhasználat engedélyezése 

d./ Óvoda ovialapítvány alapítása 

 

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, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2019. (II.13.) 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:  

 
14/2019. (II.13.) 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.) 

 

Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy ma részt 

vett a DTKH Társulási Tanács ülésén, döntés született arról, hogy komposztálón túl egy 

átrakót is építenek Dömsödön. Elindítják a Földhivatalnál a KDV által vásárolt, de a dömsödi 

önkormányzat tulajdonában lévő – lerakó melletti – földterület művelési ágból történő 

kivonását.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A kivonás kezdeményezésének feltétele a képviselő-testület – 

mivel jelenleg az önkormányzat tulajdonát képezi – hozzájárulása.  
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Bencze István polgármester: Egyebekben visszatérnek erre, hogy tudnak-e dönteni, vagy egy 

rendkívüli ülés összehívása válik szükségessé. 

A KDV fizette ki az önkormányzat helyett a terület vételárát, melyet 2024-ig vissza kell 

fizetni. Egyebekben arról kell dönteni, hogy az önkormányzat eladja a területet a Ráckeve és 

Térsége Önkormányzati Beruházási Társulásnak, aki a DTKH Társulásnak rendelkezésre 

bocsátja. Az önkormányzat megkapja az RTBT-től a földterület ellenértékét és a kivonással 

együtt járó költségek ellenértékét, amit tovább kell adni a KDV Társulásnak.  

 

Korona Sándor képviselő kérdezi, hogy a Morrow Medical szolgáltatóval milyen döntés 

született, szóba került, hogy egyeztetés lesz, illetve a korábbi jogszabályok megváltoztak, 

változtak a feltételek, mit sikerült módosítani, kedvezőbbé tenni a lakosság érdekében. 

 

Bencze István polgármester: A ráckevei képviselő-testületben felmerült, hogy teljesen új 

közbeszerzési eljárást írnának ki, de elvetették, mert semmi garancia arra, hogy ennél jobb 

céggel és olcsóbban tudnának szerződni ügyeleti ellátásra. 

Aláírásra került a módosított szerződés, amely a díjakra vonatkozik. 2018. februártól 

megváltoztak a jogszabályok, nem kötelező a két orvos, a két gépkocsi. Ígéretet tettek, hogy 

minden bejelentést, panaszt kivizsgálnak, legyen írásos bejelentés, konkrétumokkal.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Ezen a megbeszélésen felmerült, miután az eredeti szerződés nem 

a Morrow Medicallal lett kötve, hanem egy olyan céggel, mit ők felvásároltak,  hogy az 

ellátási szerződés módosítására az önkormányzatok is tegyenek javaslatokat. A cég is tett már 

korábban módosító javaslatot s ezzel elindulhat egy egyeztetés az ellátási szerződés 

módosítására, várhatóan márciusban. A teljesíthető javaslatokat beleteszik a szerződésbe, 

melyet a tavasz folyamán valamennyien aláírnak. Ha a képviselőknek vannak olyan 

teljesíthető javaslataik, amelyet a szolgáltató teljesíteni tud, szívesen veszik.  

 

Lázár József képviselő: Az egészségügyi központtal kapcsolatban kaptak egy olyan 

tájékoztatást, hogy betonból nem lehet megcsinálni a födémet, mert nem bírja a fal. Hogyan 

tovább? Bontanak mindent, vagy teljesen új alapokra épül?  

 

Bencze István polgármester: Végleges pont nem került a kiviteli tervek végére, már csak 

napok kérdése.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Két héttel ezelőtt volt a statikus, építész egyeztetés, eltérőek a 

vélemények. (ismertette) Péntekig folyik az egyeztetés, ezek a variációk szakmai és pénzügyi 

szempontból is melyik mit jelent.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több észrevétel, kérdés nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
………./2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
15/2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 

és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a gazdasági stabilitási határozatot. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. tv. 29/A. §-ban meghatározott kötelezettségének eleget téve a 353/2011. 

(XII.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott saját bevételeinek, és a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 

  

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
16/2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. tv. 29/A. §-ban meghatározott kötelezettségének eleget téve a 353/2011. 

(XII.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott saját bevételeinek, és a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 

  

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
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4./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) 

rendelet módosítása 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta, azt, 

mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A 2018. évi költségvetés már egy ízben módosításra 

került, akkor az első félévi változások épültek be a rendeletbe. Folyamatosan igénylik és 

kapják azokat a központi támogatásokat, amit az állam az évközi teljesítés alapján ad. Ez 

vonatkozik főleg a szociális ágazatra, azokra a bérrendezésekre, amelyet a leszámfejtett bér 

után lehet igényelni. A közmunkaprogramnál is kapnak egy előleg és a teljesítés 

függvényében az összegek változnak. Ebben a rendelet módosításban már a zárszámadást 

készítik elő, az új nyilvántartó rendszer még szigorúbban kezeli a költségvetési szabályokat, a 

plusz bevételek, kiadások mellett minden soron figyeli azt, hogy van-e még feltölthető szabad 

keret, ezért itt a főösszeget emelő előirányzatok mellett bejöttek azok a sorok is, ahol az 

intézményvezetők saját hatáskörben a kiadási összegeken belül mozgathatják szabad 

pénzeiket ahhoz, hogy az évet le tudják zárni. Az új rendszerre való áttérés eléggé nehezen 

történt, az utolsó negyedév volt, amikor egyre pontosabb, naprakészebb adatokkal tudtak 

dolgozni, ezért is húzódott el, hogy a III. n. év nem került a képviselő-testület elé, mert a 

feldolgozással, a hibák javításával előrehaladva, mindig más-más összeg mutatkozott. Azt 

gondolja, ez a költségvetési főösszeg – 1 milliárd 600 millió Ft. – fog megjelenni a 

zárszámadásban is, az látható, hogy az előző évekhez képest jelentős számmal nagyobb, itt 

még nagyon sok projekt volt, ezek miatt a projektek miatt beépítésre került 100 milliós 

nagyságrendű pénzmaradvány is, az adóknál is 10 millió nagyságrendű többletbevétel 

képződött, működési bevételeknél nem számottevő. Lakosságtól is kaptak pénzeszközöket, pl. 

fásítási program, e kezdeményezések szépen bejöttek. Még egy nagyobb volumenű emelés 

történ, a likvidhiteleket, a napi egyenlegeket le kell könyvelni. A működési hitel összeget 150 

milliós nagyságrenddel megemelték, hogy év végére is a kiadási oldalon az a keret ne 

akadályozza a munkát. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. február 15. 

A rendelet hatályos: 2019. február 15-től 

 

5./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Muzs János képviselő, GMFB elnöke: A Gazdasági Bizottság a 2019. évi költségvetési 

tervjavaslatot mellékleteivel együtt tárgyalásra alkalmasnak tartja. Az előterjesztéshez a 

bizottságnak volt egy megjegyzése. Az adóerő képesség növekedett, az adófizetési morál is, 

ennek ebben az évben annyi hátránya lesz, hogy a költségvetési támogatásból egy másik 

csoport szintjét kapják, ami azt jelenti, hogy az idén 29 millió Ft-tal kevesebb támogatást kap 

az önkormányzat, az adótöbblet 10 millió Ft-ot fedez ebből. A kieső 19 millió Ft-ot az 

önkormányzat meg kell, hogy spórolja, valamilyen átcsoportosítással könnyítsenek a 

helyzeten. Az előterjesztésben szerepelt egy olyan kitétel, hogy az önkormányzati 

intézmények vezetői részéről felmerült a munkaerő igény. A közmunkaprogramot is 

megszigorították az idei évben. Addig míg a végleges közfoglalkoztatási szerződés meg nem 

születik, a bizottság javasolja, hogy az intézményvezetők is értékeljék át a közfeladatot ellátó 

személyek szükségességét, amikor ez a szerződés élővé válik, akkor ismét tárgyalják át.  

 

Bencze István polgármester: Közel 1,4 milliárdos bevételi és kiadási főösszeggel állították 

össze a 2019. évi költségvetést. Nagyon nagy pénz, de a kötelező feladatokon túl sok 

mindenre nem lesz elég. Behatároltak a lehetőségek, fontos, hogy ezt az összeget a legjobb 

tudásuk szerint költsék el.  

 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, azzal, 

hogy ez a költségvetési tervezet egyensúlyban van, ezt is jelenti, hogy próbálták megtalálni, 

hogy az állami források ugyan szűkültek, de ennek megfelelően a kiadási oldalon is 

megtalálják a módját, hogy megoldható legyen. A jelenlegi szabályok mellett nincs mód arra, 

hogy hiánnyal tervezzék a költségvetést, nincs mód a hiányzó részre hitel felvételére, 

mindenképpen arra kellett törekedni, hogy a bevételi oldalhoz igazodjanak a kiadások. A 29 

millió Ft. kiegészítő támogatás kiesik az önkormányzat bevételeiből, mivel az egy főre jutó 

adóerő képesség az előző évi teljesítés alapján meghaladta a 10 ezer Ft-ot, ez alatt még a 

települések kiegészítő támogatásban részesülnek, ez fölött sem kiegészítőt nem kapnak, sem 

elvonásban nem részesülnek. A lakosság szám is négy fővel csökkent. Nagyon sok új arccal 

találkoznak a faluban, itt élnek életvitelszerűen, a lakosság szám ezt nem mutatja, tehát nem 

jelentkeznek be. Legalább 500 plusz létszámra lenne szükség változatlan adóalap mellett, 

hogy a kiegészítést ismét megkapják. Bíznak abban, hogy az adóbevallásban az adóalapok 

nem csökkennek, nem mennek el a vállalkozások. A következő lépcsőfok 14.500.-Frt., amikor  

már a központi támogatásokból 20-30 %-os elvonást szenvednek el a települések. Az 1. sz. 

táblázat mutatja a támogatásokat, amelyből látszik, hogy a szociális támogatásokra valamivel 

több pénzt kaptak, ami önmagában jó, de azt mutatja, hogy a mutatók romlottak. Ebben a 

költségvetésben is, mint az előző éviben, beterveztek pénzmaradványt, ebben az évben is 

vannak továbbmenő nagy összegű projektek, ahol a kifizetések nem tudják megvárni a 

zárszámadás elfogadásának időpontját, addig is kell, hogy keret rendelkezésre álljon.  

A költségvetési javaslatba azt írják le, hogy a központi szabályok mellett a képviselő-testület 

által hozott döntéseket veszik számba, azok jelentkeznek itt bevételi és kiadási oldalon. Pl. 

született egy rendelet, az étkezési térítési díjak emelkedtek, döntött a testület a közterület 

foglalási díjakról is. Bevételi oldalon az állami pénzek mellett a védőnői és az iskola 

egészségügyi szolgáltatásra minimálisan növekedett az igénybe vehető összeg.  Döntés 

született az illetményalap emelésről, a pályázatot beadták, a visszaigazolást megkapták a 

pályázat befogadásáról. Döntés a hónap végén várható. A javaslatban a bevételi oldalon ez a 

szám nincs benne, s kiadási oldalon sem. A létszámos tábla két fő létszámnövekedést 

tartalmaz, mely a művelődési házhoz tartozik, de ettől több létszáma nem lesz a művelődési 

háznak, a jogviszonyokat rendezik. A közfoglalkoztatásból kiegészítették azokat a 

munkaköröket, ahol nagy szükség volt rá, pl. óvoda, konyha, a falu ellátásához is szükség van 

kétkezi emberekre. Mivel szigorodtak a szabályok, nem tudnak visszafoglalkoztatni azokat, 
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akik régóra bent vannak, ezért várható, hogy probléma lesz a feladatellátással. Ezért javasolta 

a bizottság, hogy mindenki a saját intézményét tekintse át, hogy megtudja-e oldani a 

feladatait. Ha nem tudnak visszafoglalkoztatni és nem tudják megoldani a feladatot, akkor ezt 

a témát a következő időszakban elő kell venni. Amikor tudják az ez évi szabályokat, a beadott 

szerződést elfogadják, látják a lehetőséget, azt a közeget, amiből lehet válogatni, akkor ismét 

le kell ülni.  

A felhalmozási táblán az látszik, hogy a már elnyert projektek benne vannak, a kis utas 

pályázatra megkapták a támogatást, az önrészre a támogatás bent van, nagy utas pályázathoz  

önrészt kellett hozzárendelni, az egészségügyi komplexum önrészéhez 50 millió Ft-os hitel 

építettek be a bevételi oldalra, illetve az előző évi szinten ugyanazokkal a kondíciókkal az 

intézményeknek egy kis keretet hagytak arra, hogy pótolni tudják az eszközöket. 2018-ban a 

Hajós kastélynál 43 millió Ft. hitelt terveztek, a kormányengedélyt nem kérték meg, mivel az 

adott évre szól. Ezt az idén kell megtenni a közbeszerzési eljárást követően, azt nem tudni, 

hogy végül mennyi lesz.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Szöveges előterjesztésben 5. oldalon 503 millió Ft. szerepel, 

ez 50,3 millió Ft. Ezt pontosítani kellene. 

Szóba került korábban, hogy az orvosok iparűzési adója eltörlése, vagy csökkentésre kerül. 

Számoltak-e vele, arról volt szó, hogy a költségvetés tárgyalásakor visszatérnek rá.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az orvosi iparűzési adója legutóbbi információi szerint másfél – 

kétmillió Ft. körüli összeget tartalmaz. Az adó kedvezmény, kedvezőbb adómérték év közben 

bármikor megállapítható jogszabályban amennyiben a képviselő-testület szeretné, év közben 

csak kedvezőtlen irányban nem lehet módosítani adórendeletet.  

 

Varsányi Antal alpolgármester kérdezi, hogy mit jelent a rehabilitációs hozzájárulás?  

 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Rehabilitációs hozzájárulást azoknak a cégeknek, illetve 

költségvetési szerveknek kell fizetni, akiknél a 25 főt meghaladja a dolgozói létszám. Az 

óvodánál van, milliós nagyságrendű évente.  

 

A továbbiakban a T1 táblázatban szeretne helyesbíteni, egy számot elírt, a közművelődési 

feladatokhoz való hozzájárulás 7.209 millió Ft., véletlen lemaradt a táblából.  

 

Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen alaposan átrágták a költségvetés-tervezetet, 

mindenkit nagyon rosszul érintett a 29 millió Ft. hiánya, keresték a megoldást. Ezért született 

a határozat, ha megtörténik a kondíciók pontosítása, utána az intézményvezetőknek is egy 

cselekvési tervet kell készíteni. Javasolja, hogy ettől függetlenül az elkövetkező hónapban 

maga a testületi is, a bizottság is tegyen olyan javaslatot, ami alapján tudnák ezt mérsékelni, 

vagy felülvizsgálni, hogy a jövő év ne legyen olyan ütős. Valamilyen akciótervet, programot 

dolgozzanak ki annak érdekében, hogy az ideköltözőket ösztököljék arra, hogy jelentkezzenek 

be állandó lakosként. Hatékonyabb, jogszabályba illő helyi programot dolgozzanak ki, mert 

ha megemelnék az állandó lakosok számát, időt és lehetőséget nyernének. Nagyon sok új lakó 

van, olyan ingatlanok, amelyek 5-10 éve üresen álltak, most lakják. Itt lehetne az 

önkormányzatnak magán valamit segíteni, egyszerű adminisztratív eszközzel, valamilyen 

pénzügyi motivációs folyamatos is ki kellene alakítani, mert a 29 millió Ft. önrészeknél, 

fejlesztéseknél fog hiányozni. Egy hónapon belül dolgozzon ki a bizottság, a testület is egy 

programot, ne csak az intézményvezetőkre háruljon ez a feladat. 
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dr. Bencze Zoltán jegyző: A lakosság beköltözésével kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy 

erre a programot egy hónapon belül kidolgozza.  

 

Bencze István polgármester: Néhány Pestről leköltöző emberrel beszélt, mindenkinek 

megvan a pesti lakása, nem fognak onnan kijelentkezni, kiadja bérbe és itt él. Nem tudnak mit 

csinálni, meg lehet próbálni valamilyen ösztönzést. 

 

Lázár József képviselő: Lehet-e kényszeríteni valakit, hogy ide bejelentkezzen.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Régebben lehetett, 2012-ben ez a lehetőség megszűnt. A 

jogszabály ugyan előírja, hogy mindenki ott köteles lakcímet létesíteni, ahol életvitelszerűen 

él, viszont a jogkövetkezmény oldalát 2012-ben kivették a szabálysértési törvényből.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta a 2019. évi költségvetést.  

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. február 15. 

A rendelet hatályos: 2019. február 15-től 

 

6./ „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési, projektmenedzseri és műszaki ellenőri 

feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékelése 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Bizottság a három beérkezett ajánlatot megismerte, és 

az ajánlati ár alapján a legkedvezőbb az Őszy Kft., ezért őket javasolja megbízni a 

közbeszerzési feladatokkal.  

 

Bencze István polgármester: Egyetért, ismerik az Őszy Kft. munkáját, hosszú ideje 

bonyolítják az önkormányzat közbeszerzéseit. 

 

Miután több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta 

az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 

támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a beszerzési eljárás 

nyerteseként az Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 57-59. I. em 

10.) bruttó 1.270.000-Ft-os ajánlatát fogadja el. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás nyertesével a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
17/2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 

támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a beszerzési eljárás 

nyerteseként az Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 57-59. I. em 

10.) bruttó 1.270.000-Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás nyertesével a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A projektmenedzseri feladatokra három céget kerestek 

meg ajánlattételre, kettő cég nem küldött ajánlatot, egy érvényes ajánlat érkezett, Kánai 

Gergelytől, melyet a bizottság javasol elfogadni. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot:  

 
………./2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 

támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázathoz kapcsolódó 

projektmenedzseri feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a beszerzési eljárás 

nyerteseként Kánai Gergely egyéni vállalkozó (2364 Ócsa, Malom köz 2.) bruttó 

2.700.000-Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás nyertesével a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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18/2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 

támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázathoz kapcsolódó 

projektmenedzseri feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a beszerzési eljárás 

nyerteseként Kánai Gergely egyéni vállalkozó (2364 Ócsa, Malom köz 2.) bruttó 

2.700.000-Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás nyertesével a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A műszaki ellenőri feladatokra négy céget kerestek meg 

ajánlattételre, 2 érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlati ár alapján Brabanti József egyéni 

vállalkozó ajánlatát javasolja a bizottság elfogadni, és megbízni a műszaki ellenőri 

feladatokkal.  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 

támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázathoz kapcsolódó 

műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a beszerzési eljárás 

nyerteseként Brabanti József egyéni vállalkozó (2367 Újhartyán,Pipacs u. 24.) bruttó 

1.100.000-Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás nyertesével a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő. 

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

 
19/2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 

támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázathoz kapcsolódó 

műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a beszerzési eljárás 

nyerteseként Brabanti József egyéni vállalkozó (2367 Újhartyán,Pipacs u. 24.) bruttó 

1.100.000-Ft-os ajánlatát fogadja el. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás nyertesével a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

Ispán Ignác képviselő: Településfejlesztési Bizottság ülésén felmerült, hogy nem lehetne 

összehozni ezeket a megbízásokat egy személyre. Tóbisz László bizottsági tag javaslatát 

tolmácsolja. Van, hogy ugyanaz a személy elvállal műszaki ellenőri feladatokat is és 

projektmenedzseri feladatokat is. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Egyrészt ezek külön soron elszámolható költségek, másodsorban 

az építőipari nagy projekteknek a projektmenedzseriétől  a pályázatos eltér. Alapvetőlegesen 

ez adminisztratív dolgokat takar, szervezetekkel való kapcsolattartás, illetve a szerződéseknek 

és az elszámolásoknak megfeleltetést jelenti, míg a műszaki ellenőr, főleg ebben az esetben 

speciális útépítési tervező mérnökök.   

 

7./ Simon Sándor írásban benyújtott kérelem vagy tájékoztató levél nélkül személyesen 

benyújtott napelemes erőmű ajánlatáról szóló tájékoztatás 

Előadó: Bencze István polgármester 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A korábban kiküldött írásbeli előterjesztést, az eredeti ajánlathoz 

képest tisztázták az ajánlattevő cég, hogy a névleges teljesítmény 498 kilowatt lenne, fél 

megawatt alá csúszik az erőmű, ez annyiban befolyásolja a leírtakat, hogy a fél megawatt 

alatti erőművek esetében településrendezési eszközök módosítást nem igényel. Ha a beruházó 

nem földművelő továbbra sem, az a kötelezettség, hogy termőföldet művelésből ki kell vonni, 

ez továbbra is áll, földvédelmi járulékot nem kell utána fizetni. Ennyi az eltérés a kiküldött 

anyaghoz képest.  

 

Bencze István polgármester: Továbbra is fennáll, hogy nincs kijelölt terület. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Nincs kijelölt terület, továbbá a beruházás fedezetét meg kell 

találni. 

 

Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, arra az 

álláspontra jutott, hogy tartsák szem előtt, de egyelőre pénzforrást nem látnak rá.  

 

Bencze István polgármester: Ez pályázat, vagy befektető nélkül nem tudják megcsinálni. 

 

Ispán Ignác képviselő: A befektetőből nem sok haszon lenne, az lenne a lényege, hogy a 

beruházásból befolyó áram nem kerülne kiadásra az önkormányzatnál. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Ne kerüljön le a napirendről ez a kérdés, tartsák benne a talomba, 

mert valószínű, hogy lesznek rá pályázati források.  

 

Bencze István polgármester: Nézzék meg, van-e olyan önkormányzat terület, ingatlan, amely 

alkalmas lenne e célra.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Van, eleve úgy is született ez az ajánlat, 090/37 hrsz-ú szántó, a 

Nagy tanyai út mellett található, jelenleg a Dunatáj Tsz. bérli, annak idején a Telecom is itt 
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kívánt adótornyot létesíteni, amelyről letettek. Sok szempontból alkalmas a terület, a 

benapozástól kezdve, felette húzódik a 20 kW hálózat, a rácsatlakozás is megoldott.  

 

Muzs János képviselő: Kérdezi, ha művelés alól kivont területet ipari célra használják, meg 

volt határozva, hogy milyen minőségű földet, a szóban forgó földterületnek milyen besorolása 

van? Tudomása szerint, ha ki is vonják, biztosítani kell helyette másikat. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A földterület III. minőségi osztályba tartozik, határeset. Az I. és II. 

osztályhoz biztosan nem járulnak hozzá, a III. az határeset.  

 

Egyebek 

a./ Hulladéklerakó melletti földterület értékesítése 

 

Bencze István polgármester: A hulladéklerakó terület melletti telekkel kapcsolatban 

elmondja, hogy néhány évvel ezelőtt a KDV társulás megvásárolta a lerakó melletti 

földterületet, egyik része a dömsödi önkormányzat nevén van, azonban a KDV fizette ki a 

vételárat. Egyik részét a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulástól a Ráckeve és 

Térsége Önkormányzat Beruházási Társulás megvásárolta 10 millió Ft. vételárért. Ezt a 

területet rendelkezésre bocsátották a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Társulásnak, aki 

a 106 településen több mint 10 milliárd Ft-ot költ el hulladékgazdálkodási fejlesztésekre. 

Többek között Dömsödön is egy komposztáló és egy átrakó-válogató építésére. Erre a két 

beruházásra nem elegendő az a terület, amit az RTBT a DTKH társulás rendelkezésére 

bocsátott, ezért a DTKH társulási ülésén szóba került, hogy a dömsödi önkormányzat nevén 

lévő területen is ki kell vonatni a művelés alól, át kell adni az RTBT-nek, aki a DTKH-nak 

felajánlja. Az RTBT kifizeti a terület vételárát, amit továbbítanak a KDV társulás részére. 

(2024-ig kell kifizetni a KDV társulásnak) 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az elhangzottak alapján elvi szintű döntés tud csak hozni a 

képviselő-testület. A végeleges döntés meghozatalának előfeltételei vannak, először is 

értékbecslést kell készíttetni, valószínű az ingatlannak ma már nem annyi lesz az értéke, mint 

amennyivel a KDV-nek tartozik az önkormányzat. Meg kell nézni, mennyi a kivonás 

költsége, milyen földvédelmi járulékot kell fizetni, egyáltalán a földhivatal engedélyezi-e. Ezt 

körbe kell járni, be kell szerezni a társulásnak a szándéknyilatkozatát arról, hogy a költségek 

ismeretében hajlandó fedezni, s átadni az önkormányzat részére. Mindezek ismeretében tud a 

képviselő-testület egy végső döntést hozni. Most elvi szintű döntést tud hozni, hogy 

kezdjenek el foglalkozni ezzel a kérdéssel, vagy ne.  

 

Bencze István polgármester: Arra kéri a testület felhatalmazását, hogy készítsék elő az 

ingatlan esetleges eladását, illetve a művelés alóli kivonását, hogy felelősen tudjanak dönteni. 

El kell indítani sürgősen, hogy nyárra el tudjon indulni mindkét beruházást.  

 

Korona Sándor képviselő: A korábbik szolgáltatóval kötött az önkormányzat úthasználati 

szerződés, kérdezi, hogy az új szolgáltatóval ez a rendszer működik-e? Ha bővül a telep a 

komposztálóval, átrakó-válogató stb., sokkal több jármű (gyűjtő autó, kamionok, utánfutók, 

pótkocsik) fogja igénybe venni a telepre vezető utat. Nem lehetne olyan kondícióba hozni az 

önkormányzatot, hogy magasabb díjat fizessenek az úthasználatért, vagy bármi plusz bevételt 

kialakítani, mert sokkal többen igénybe fogják venni az utakat, főként a Rákóczi és Vasút 

utat.  
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Bencze István polgármester: Jelezni fogja a szolgáltatónak, hogy a képviselő-testületnek van 

egy ilyen óhaja, amint elkészültek ezek a beruházások, térjenek vissza az úthasználati díjra.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 
………/2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 

tulajdont képező dömsödi 0388/50 hrsz-ú 8054 m
2
 területnagyságú és a 0388/48 hrsz- 

összesen 2 ha 6355 m
2
 területnagyságú szántó művelési ágú ingatlanok művelés alól való 

kivonásnak, valamint a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulásnak 

történő értékesítésének előkészítésére felkéri Bencze István polgármestert. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
20/2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 

tulajdont képező dömsödi 0388/50 hrsz-ú 8054 m
2
 területnagyságú és a 0388/48 hrsz- 

összesen 2 ha 6355 m
2
 területnagyságú szántó művelési ágú ingatlanok művelés alól való 

kivonásnak, valamint a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulásnak 

történő értékesítésének előkészítésére felkéri Bencze István polgármestert. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

b./ DUSE 

 

Bencze István polgármester: A DUSE TAO-s pályázat teljesen konkrétté vált, a pénzt is 

megkapták. A két pálya között a közeljövőben 22-24 fát ki kell vágni, garanciát a kivitelező 

csak abban az esetben vállal, ha ezt megteszik, mert a gyökerek folyamatosan emelgetik a 

pályát. Nem csak a tuskókat, a gyökereket is el kell távolítani.  

Mint ismert, az edzőpálya mintegy 10 milliós nagyságrendben teljesen át lesz alakítva. 

Természetesen a fák pótlását a kivágottnál nagyobb nagyságrendben elvégzik.   

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A beruházástól függetlenül ez a probléma már korábban is 

jelentkezett, az SE már jelezte, ezek a nyárfák jegenyenyárfák, amelyek élettartam 40 év. Két 

probléma van, egyrészt a gyökerek bemennek a pályára is, göcsörtös lesz a pálya, és a 
sportolók a felszínre feljött gyökerekben kitörhetik a lábukat, sérülésveszélyes. Másrészt a fák 

oly mértékben elöregedtek, hogy egy laza szellő is képes ágakat letördelni, mely a pályán és a 

pálya mellett tartózkodókra is veszélyes. Az erdészek is javasolják a fák kivágását. A 

pótlásokat a kivágottnál nagyobb darabszámban fogják elvégezni.  

 

Bencze István polgármester: A képviselő-testületnek még ebben a ciklusban egy tervet 

kellene készíteni arra, hogy mit kezdjenek a több ezer Dabi szigeti nyárfával. Olyan 
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állapotban vannak, a kormányhivatal kötelezése alapján 5 db fát vágtak ki 600 ezer Ft-ért. 

Ezer számra vannak a Dabi szigetben olyan fák, amit ki kell vágni.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az önkormányzatnak évtizedek óta jó kapcsolata van a Pilisi 

Parkerdőgazdaság Ráckevei Erdészetével, a jelenlegi vezetőt ezzel a kéréssel meg lehet 

keresni, akik szakszerű segítséget tudnak adni, hogy érdemes neki fogni, hogy lehet 

megcsinálni,mennyi időtartamon keresztül, hogy a legveszélyesebbeket kiszedni, hogy 

telepítsék, mivel telepítsék újra. Javasolja, hogy Tóth Péter urat keressék meg ebben a 

kérdésben. 

 

Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja, hogy a kivágott fák ne pótsegély gyanánt legyenek 

kiosztva, papírgyárat kellene megkeresni, feldolgozókat, értékesíteni kell, legalább csökkenti 

a költségeket.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Hasonlóan a dabi szigeti fákhoz, probléma lesz a hivatal előtti 

gesztenyefákkal is, három gesztenyefa a végét járja.  

 

Bencze István polgármester: Beszélte már arról, hogy Dab-Dömsöd egyesítésének 80. éves 

évfordulóját méltóképen meg kellene ünnepelni. Fürben látott egy jó példát, amit ajánl a 

képviselőknek megfontolásra. Fürben a 750 éves jubileumuk alkalmából 60-80-100 db olyan 

emlékérmet adtak át, akik az elmúlt évtizedekben komolyan hozzájárultak a település 

fejlődéséhez. Gondolkodjon rajta a testület, hogy esetleg ezt ebből az alkalomból itt is meg 

lehet csinálni, nem biztos, hogy nyáron a Dömsödi Napokon kellene átadni, valamikor ősszel, 

vagy május elsején. 

 

Láng András: Esetleg össze lehetne gyűjteni azokat a személyeket, akik még Dabon 

születtek, s egy emléklapon köszönteni.  

 

Bencze István polgármester: Felmerült ötletként az is, hogy az idén 80. éveseket is 

köszöntsék egy emléklappal, illetve egy köszöntő levélben.  

 

c./ Dömsödi Lövészklub névhasználat engedélyezése 

 

Láng András: Ha megalakul Dömsödön a lövészegyesület, szeretné Dömsöd nevét viselni. 

Jogszabály szerint a Dömsöd név használatához szükséges a képviselő-testület beleegyezése. 

Szeretnék a Dömsödi Lövész Sportegyesület nevet viselni.  

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Lövész Sport 

Egyesület számára engedélyezi a „Dömsöd” szó használatát az egyesület hivatalos 

nevében. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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21/2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Lövész Sport 

Egyesület számára engedélyezi a „Dömsöd” szó használatát az egyesület hivatalos 

nevében. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

d./ Óvoda ovialapítvány alapítása 

 

Madarász Mária óvodavezető: Az óvoda alkalmazotti közössége nevében kéri a képviselő-

testületet, engedélyezze a létrehozandó ovi alapítványban a Dömsöd név használatát. A 

jegyzővel felvették a kapcsolatot, az alapító okirat elkészítése folyamatban van.  Az 

alapítványnak a Dömsödi Ovi alapítvány nevet szeretnék adni, a székhely az új óvoda címe 

lenne. Ehhez kérik a képviselő-testület hozzájárulását.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A székhely használat a levelezési címet szolgálja, az alapító 

okiratból három adat hiányzik és készen van, az összes irat rendben van. Ami miatt jó lenne 

mielőbb, az alapítványt úgy állították össze, hogy egyszerűsített eljárásban a bíróság 

bejegyezze. Amennyiben ezzel a lehetőséggel élnek, a benyújtástól számított 15 napon belül 

bejegyezhetik az alapítványt. Mivel az alapítvány célja az, hogy szülőktől, máshonnan, illetve 

az adó 1 %-ból gyűjtsön adományokat, az óvodai csoportokra, eszközökre fordítanak, hogy 

minél előbb meg tudják kezdeni a működést, ez az önkormányzat érdeke is.  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot:  

 
……./2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Ovi Alapítvány  

számára engedélyezi a „Dömsöd” szó használatát az alapítvány hivatalos nevében. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

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

 
22/2019. (II.13.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Ovi Alapítvány  

számára engedélyezi a „Dömsöd” szó használatát az alapítvány hivatalos nevében. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
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Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen felvetődött, hogy ne májusban, hanem 

márciusban legyen az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos bérleti díjak felülvizsgálata, 

erről még nem született döntés, elég, ha a bizottság javasolja?  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Igen. 

 

Korona Sándor képviselő: Útjavítással kapcsolatban kérdezi, ha tudják már, hogy a faluban 

melyik utcát fogják pályázati pénzből felújítani, akkor miért azt az utcát kátyúzzák, miért nem 

azt, amelyek nem lesznek felújítva és kátyúsak. Pl. Széchenyi utca. A Szép utcában, 

Kunszentmiklósi úton nagyobb gödrök vannak.  

 

Láng András: Egyetlen helyen kátyúztak a Széchenyi utcában, ahol 30-40 cm-re ki van 

járva, balesetveszélyes.  

 

Bencze István polgármester: Április elején kezdenek aszfaltot keverni, nincs hideg aszfalt. A 

meleg aszfaltos utakat április közepétől lehet kátyúzni. Szeretnék elérni, ha már itt vannak az 

útépítők, a meleg aszfaltos utakat kikátyúztatni, természetesen elfogadható díj ellenében. A 

martaszfaltos utcákat, ahogy kimegy a föld fagya, csinálják.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Megérdeklődték az útépítő cégeknél, meleg aszfaltos utak 

kátyúzását úgy végzik, hogy első nap kitisztítják, másnap pedig kátyúznak.  

 

Korona Sándor képviselő: A lóúsztató mellett van egy szép híd, aminek sok helyen hiányzik 

a korlátja, illetve a tartóoszlopa. Ezt pótolni kellene, s újból lekenni fehérre, fekete csíkkal, 

mint ahogy volt korábban. Lehet tenni oda rácsot, hogy a halak nem menjenek ki telepítés 

után a Dunába, illetve az uszadékot felfogná. Valamilyen esztétikusabb rendezését a hídnak, 

ha beleférne a 80. évfordulóba.  A Petőfi úti régi hídból ha maradt, amit fel lehetne használni, 

nem jelentene anyagi kiadást. 

Széchenyi utcáról a Vörösmarty utcára fordulva kicsúsznak az autók. Nem számítanak a 

kanyarra, kellene egy táblát kihelyezni. Jó lenne oda a villanyoszlopra egy közvilágítási 

lámpát tenni, mert sötét is van. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A tábla megoldható, rendelés kérdése. A közvilágítás is, mert van 

most jó lámpatest, ami még nincs felszerelve.  

 

Korona Sándor képviselő: Fásítással kapcsolatban, van a zöld földes mozgalom, próbálnak 

helyben emberek úgy összekapaszkodni, milyen formában tudnának magukon, az 

önkormányzaton segíteni, felmerült egy olyan lehetőség, ha két vagy több utca lesz felújítva, 

pl. a Petőfi u., Széchenyi utca egy olyan közösségi fásítási program keretében legyen újra 

ültetve, hogy az ott lakók maguknak érezzék a fákat, s jobban ráfigyeljenek. Beszéltek már 

róla korábban, szeretnének két kisebb utcát, ami nem lesz felújítva, esetleg ott próbaképpen 

megpróbálnák ezt a módszert tavasszal. Önköltséges alapon, fa felajánlásokból beültetni, 

hogy lássák a lakók, van értelme a faültetésnek. Az önkormányzat által elültetett fákra nem 

figyelnek, hátha az ő általuk elültetett fáról jobban gondoskodnak.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző:  Szombat délután mennek ki járják végig a falut, többek között 

közvilágítási szempontból, így akkor fásítási szempontból is figyelik és javaslatot tesznek az 

utcákra. 
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Lázár József képviselő: Dunavecsei út elején ki van téve két haladási irányt jelző tábla a dabi 

temető felé, ugyanakkor a másik végén pedig nincs behajtani tilos.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: A kötelező haladási irányt jelző tábla nem egyirányú utcát 

jelez. A Tavasz utca az egyirányú az Ady E. utca felé, ezért jelzi a tábla a kötelező haladási 

irányít a Dunavecsei úton jobbra. 

 

Lázár József képviselő: Nagy volt a felháborodás, mikor a Rákóczi úton megnyesték a fákat, 

ugyanúgy, mikor a Kunszentmiklósi úton. A Tassi úton a településjelző tábla után fűnyíró 

géppel barbár módon megcsonkolták a fákat.  

Legutóbbi Oktatási Bizottsági ülésen tárgyalták a múzeum működéséről szóló beszámolót,. 

Mint ismert, a könyvtárban van Kovács László helytörténeti kiállítása elhelyezve, az OMK 

galérián pedig Szabó Andrea gyűjteménye, a Polgármesteri Hivatalban pedig a Vecsési és 

Bazsonyi képek. A mozival kapcsolatban elhangzott, hogy évek óta nem történt semmi a mozi 

hasznosításával kapcsolatban. Javasolja, illetve kérdezi, van-e lehetőség arra, hogy a 

Szabadság út Petőfi út sarkon lévő üres telken egy olyan közösségi épületet hozzanak létre, 

amely múzeum is lenne és ezeket a gyűjteményeket ott össze tudnák hozni.  

Településfejlesztési Bizottsági ülésen felvetődött, hogy jó lenne a faluban egy járdaépítési 

akciót elindítani. Elhangzott, hogy vannak települések, ahol az önkormányzat ad bizonyos 

összegű hozzájárulást. Jegeljék ezt, vagy tartsák evidenciában.  

 

Bencze István polgármester: Képviselő-testületi döntés kell ahhoz, ha valaki járdát épít az 

ingatlana előtt, hozzájárul-e az önkormányzat, ha igen, mennyivel, vagy nem járulnak hozzá. 

Anyaggal járulnak hozzá, készpénzzel járulnak hozzá, el kell dönteni.  

 

Lázár József képviselő: Azt tisztázni kellene, ha valaki bejön, hogy járdát szeretne építene, 

ne egy házra hanem egy bizonyos szakaszra legyen  érvényes, ne az legyen, hogy a 22 ház 

harminckétszer jön be és évek alatt lesz kész.  A Dózsa György úton Faragó Imre ingatlanától 

az óvodáig nincs járda. Jó lenne, ha azt a szakaszt megépítenék, ne kelljen átmenni a 

túloldalra, ha valaki ebből az irányból jön. A Hajós kastély előtt is jó lenne, ha elkezdenénk a 

járdaépítést, hogy mire az intézmény kész lesz, elkészüljön a járda is.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A kerítés sarkáig meg lehet csinálni, de tovább nem, mert a kerítés 

is új lesz. 

 

Láng András: Elkeserítő, hogy a mai nap folyamán három teherautónyi szemetet szedtek 

össze a halastói bejáró útról. Lassan kezelhetetlen lesz a szemetelés.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Az elmúlt ülésen elhangzott, hogy a település fenntartási 

csoport 2019. évi feladatairól jó lenne látni egy tervet, a válasz az volt, hogy a költségvetés 

jóváhagyása után. Mivel a település fenntartási csoport nem önálló költségvetési részleg, ezért 

véleménye szerint nem függ a költségvetéstől a tervezés. Ennek az lenne a lényege, hogy 

lássák a képviselők milyen problémák vannak, melyek a feladatok. tervek. A megvalósítást 

nem érhetik számon, mert nem tudja a csoport, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, mennyi 

munkaerő áll rendelkezésre, de mégis valami irányt mutat.  

 

Láng András: A költségvetés határozza meg azokat a munkákat, amibe nekik bele kell 

folyni. Egyébként 75%-ban készen van a terv, még a polgármesterrel és a jegyzővel 

egyeztetnek, mivel kell még bővíteni. 
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Szabó Andrea képviselő: Kéri a jegyzőt, ha mennek a faluba a közvilágítást megnézni, akkor 

a Vasút út végén sem a Ragszegi raktárnál, sem a vastelepüknél nincs világítás, évek óta 

kérik. Nem látják bezárni a kaput, ugyanúgy fizetnek iparűzési adót és a településhatáron 

belül vannak. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Megtekintik a helyszínen, ugyanis a térfigyelő szempontjából is 

fontos oda közvilágítás, úgy hatékonyabb. 

 

Csikós Lászlóné képviselő: A Rákóczi úton a malom melletti zsákutcában (Hiczék utcája) is 

vett egy fiatal pár házat és kifogásuk, hogy nincs közvilágítás az utcában.  

 

Bencze István polgármester: Megnézik, de ha nincs oszlop az utcában, akkor esélytelen, mert 

az olyan összegbe kerülne, hogy nem tudják bevállalni.  

 

Ispán Ignác képviselő: Településfejlesztési Bizottság ülésén felmerült a köztéri padok 

karbantartása, a Petőfi fa állapotának és a szobrok karbantartása.  

 

Láng András: Beszélt már egy növényorvossal, a legutóbbi véleménye szerint nem 

egészséges és nem jó a fának a beton, valami más megoldás lesz kidolgozva. Másik: a mai 

napon megkezdték azoknak a padoknak a behozatalát, amelyek felújításra, javításra 

szorulnak. Új padokat helyeznek ki a központban, megvásárlásra kerültek az új horganyzott 

szemétgyűjtők, amelyek hamarosan kihelyezésre kerülnek. Tervezik még két buszmegálló 

kihelyezését.  

 

A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.  (külön jegyzőkönyvben 

rögzítve.)  

 

Több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az 

ülést bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Bencze István     dr. Bencze Zoltán 

                          polgármester                jegyző 


