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JEGYZŐKÖNYV
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)
Ülés ideje: 2019. október 7.
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, Ráckevei Járási
Hivatal
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác,
Korona Sándor, Lázár József, Ócsai Julianna, Szabó Andrea, képviselők, dr. Bencze Zoltán
jegyző, Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető, Kovács István Ráckevei Járási Hivatal
részéről.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 9
képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tett
az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.
/2019. (X.7.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2019. (II.20.) rendelet
módosítása
2./ Önkormányzati fejlesztési hitel felvételének jóváhagyása
3./ Kitekintő határozat elfogadása
4./ A 052/70, 71 hrsz-ú ingatlanok övezeti módosítása során felmerült probléma
5./ Csónakház épületének felújítására beérkezett ajánlatok értékelése
6./ Fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos kérések
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen –szavazattal meghozta a következő határozatot:
152/2019. (X.7.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2019. (II.20.) rendelet
módosítása
2./ Önkormányzati fejlesztési hitel felvételének jóváhagyása
3./ Kitekintő határozat elfogadása
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4./ A 052/70, 71 hrsz-ú ingatlanok övezeti módosítása során felmerült probléma
5./ Csónakház épületének felújítására beérkezett ajánlatok értékelése
6./ Fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos kérések
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2019. (II.20.) rendelet
módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető: A rendelet módosítás legfőbb oka, hogy olyan
hitel felvételére készül az önkormányzat, amely kormányengedély köteles. A hitel felvételéről
– konkrét összeg meghatározása nélkül – korábban már döntött a testület, ezt be kell nyújtani
október hónap folyamán. Addig az új testület nem fog felállni, ezért szükséges dönteni. Olyan
mellékletekkel is ki kellett egészíteni, amit be kell csatolni. Bekerültek a rendeletbe olyan
módosítások is, amelyek időközben történtek, a teljesítési adatokat ismerik az elmúlt nyolc
hónapról, ennek függvényében érdemes volt az elkövetkező pár hónapra is rendezni az
előirányzatokat. Másik ok, volt döntés az utas pályázathoz kapcsolódó 9.9 millió Ft. hitel
felvételről, de megkeresték azokat a lehetőséget, hogy ne kelljen plusz a hitelt is felvenni,
emiatt is átdolgozásra került a költségvetés.
Korona Sándor képviselő kérdezi, hogy a 69 millió Ft. az egy hitel?
Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető: Igen, egy, az egészségügyi centrumhoz
kapcsolódó hitel.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést.
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.20.) rendelet
módosításáról
Kihirdetve: 2019. október 8.
Hatályos: 2019. október 8.

2./ Önkormányzati fejlesztési hitel felvételének jóváhagyása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Korona Sándor képviselő kérdezi, hogy a 69 millió Ft-ban benne van a 26 millió Ft. is amit
külön a kormányzati támogatás miatt kellett felvenni?
Baloghné Kakuk Emma: Minden benne van. A teljes támogatás 196.647.774.-Ft. lesz a
kiegészítő támogatással együtt, ami még eddig várható kifizetés, 266.209.234.-Ft.
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Korona Sándor képviselő: Ez csak az épület lesz? Beszéltek róla, hogy a berendezése külön
kell majd forrást találni.
Bencze István polgármester: Vannak benne kiegészítő dolgok. Egy része benne van, de
teljesen új berendezéssel nem tudják indulásra felszerelni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A Pénzügyminisztérium elmondása szerint mivel az nem része a
támogatott pályázati projektnek, azt a részét úgy oldja meg az önkormányzat, ahogy akarja, a
pályázat ellenőrzésekor nem okoz problémát, hogy nem minden eszköz új. Ezt fokozatosan
lehet cserélni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.
……../2019. (X.7.) Kt.számú
Határozati-javaslat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dömsöd Egészségügyi
Központ építése céljából 69.561.460.- Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe
OTP Bank Nyrt-től 15 éves futamidőre.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb
támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a
mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
3. Az Önkormányzat mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a
204 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai
erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank
Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak.
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette
korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt
a kölcsön tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően - a mindenkori költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. számú
törvényben meghatározott korlátozás alá, nincsen 60 napnál régebbi köztartozása és nem
kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást.
6. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a pénzügyi vezetőt és a jegyzőt,
hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést, és a határozatban nem rögzített egyéb
szerződéses feltételekre vonatkozóan is.
Határidő: azonnal
Felelős: Bencze István polgármester
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Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
153/2019. (X.7.) Kt.számú
Határozat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dömsöd Egészségügyi
Központ építése céljából 69.561.460.- Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe
OTP Bank Nyrt-től 15 éves futamidőre.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb
támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a
mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
3. Az Önkormányzat mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a
204 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai
erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank
Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak.
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette
korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt
a kölcsön tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően - a mindenkori költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. számú
törvényben meghatározott korlátozás alá, nincsen 60 napnál régebbi köztartozása és nem
kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást.
6. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a pénzügyi vezetőt és a jegyzőt,
hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést, és a határozatban nem rögzített egyéb
szerződéses feltételekre vonatkozóan is.
Határidő: azonnal
Felelős: Bencze István polgármester

3./ Kitekintő határozat elfogadása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető: Erre szintén a kormányengedély megkéréséhez
van szükség, a kitekinthető határozat egy része, kivonata, amely a költségvetési rendeletbe
bele lesz foglalva. Ez egy előírás.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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………/2019. (X.7.) 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: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
154/2019. (X.7.) 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

4./ A 052/70, 71 hrsz-ú ingatlanok övezeti módosítása során felmerült probléma
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Mint a főépítész az írásbeli előterjesztésben leírta, ez a módosítási
kérelem az átfogó rendezési tervmódosítási csomagban volt benne. A Pestterv Kft. adott
mindenhez ajánlatot, illetve szakmai véleményt. A megvalósítás szakában rájöttek, hogy a
Gyivi János által kezdeményezett módosítás nem megy, mivel szőlőtermelő helynek minősül,
arra plusz szabályok vonatkoznak. A főépítész egyelőre ezt a módosítási kérelmet kivenné a
csomagból és kérte a kérelmezőt, hogy hivatalosan is nyilatkozzon, fenntartja-e ezt a
szándékát. Ha fenntartja, akkor a kiegészítő tervet meg kell hozzá csináltatnia. Ez egyébként
megemeli a költséget.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……./2019. (X.7.) Kt.számú
Határozati-javaslat
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pestterv
Kft tájékoztatását a Dömsöd 052/5, 052/39-41, 052/60-61, 052/69-73 és a 05/85-86 hrszú ingatlanok övezeti átsorolására vonatkozó véleményezési dokumentáció készítése során
felmerült akadályokról.
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2. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd 052/5, 052/39-41,
052/60-61, 052/69-73 és a 05/85-86 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági kertes övezeti
besorolását nem változtatja meg.
3. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri Gyivi Jánost ( Dömsöd,
Középső u. 33.), nyilatkozzon arról, hogy továbbra is fenntartja a Dömsöd 052/70-71
hrsz-ú ingatlanok gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolása iránti kérelmét.
Amennyiben fenntartja, akkor készíttesse el a terület fejlesztésére vonatkozó telepítési
tanulmánytervet.
Felelős: Bencze István polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Ágoston Julianna
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
155/2019. (X.7.) Kt.számú
Határozat
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pestterv
Kft tájékoztatását a Dömsöd 052/5, 052/39-41, 052/60-61, 052/69-73 és a 05/85-86 hrszú ingatlanok övezeti átsorolására vonatkozó véleményezési dokumentáció készítése során
felmerült akadályokról.
2. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd 052/5, 052/39-41,
052/60-61, 052/69-73 és a 05/85-86 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági kertes övezeti
besorolását nem változtatja meg.
3. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri Gyivi Jánost ( Dömsöd,
Középső u. 33.), nyilatkozzon arról, hogy továbbra is fenntartja a Dömsöd 052/70-71
hrsz-ú ingatlanok gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolása iránti kérelmét.
Amennyiben fenntartja, akkor készíttesse el a terület fejlesztésére vonatkozó telepítési
tanulmánytervet.
Felelős: Bencze István polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Ágoston Julianna
Határidő: azonnal

5./ Csónakház épületének felújítására beérkezett ajánlatok értékelése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Három ajánlat érkezett, az előterjesztésből látható, hogy a Nasi
Bau Kft. ajánlata nagyságrendekkel alacsonyabb a másik két ajánlatnál. Az ajánlattevő
elmondása szerint nagyon megszorította a költségeket. Mint tudott, két év óta húzódik, hogy
mikor lesz felújítva a csónakház. Két év alatt az árak és a bérek nagyon megemelkedtek,
valahogy beleszorítja ebbe a költségvetésbe, de egy forintot nem fognak rajta keresni. A
csónaktároló építését már elkezdték, a felújítást a közeljövőben megkezdik. 15 millió Ft. itt
van már, a 4 millió Ft. a közeljövőben érkezik. Márciusra kell befejezni.
Lázár József képviselő: Tudomása szerint a Nasi Bau adott ajánlatott a Polgármesteri Hivatal
homlokzatának felújítására, a főépítész szerint azokat az anyagokat, amelyeket ők használnak,
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nemhogy pozitív eredményeket hozott volna, hanem negatív eredményeket. Itt megvan, hogy
milyen anyagokat használnak?
dr. Bencze Zoltán jegyző: A műszaki tartalom elő van írva, egyébként nem az önkormányzat
bonyolítja a közbeszerzést. Itt külön tervező volt a felújításra, annak keretében lett előírva,
hogy hogyan kell megvalósítani. Az ajánlatot a felújításra a cég a saját szakállára adta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…………/2019. (X.7.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „DÖMSÖD-VIZITURA
MEGÁLLÓHELY FELÚJÍTÁSA”
edzőtábor fejlesztése
építési beruházás
megvalósítására érkezett ajánlatok közül a NASI BAU KFT. (2344 Dömsöd, Felsősziget
u.13/A.) nettó 16.117.115-Ft+ÁFA, azaz bruttó 20.468.736-Ft ajánlatát fogadja el a
beszerzési eljárás nyertesének.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a NASI BAU KFT-vel
történő szerződéskötésre.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
156/2019. (X.7.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „DÖMSÖD-VIZITURA
MEGÁLLÓHELY FELÚJÍTÁSA”
edzőtábor fejlesztése
építési beruházás
megvalósítására érkezett ajánlatok közül a NASI BAU KFT. (2344 Dömsöd, Felsősziget
u.13/A.) nettó 16.117.115-Ft+ÁFA, azaz bruttó 20.468.736-Ft ajánlatát fogadja el a
beszerzési eljárás nyertesének.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a NASI BAU KFT-vel
történő szerződéskötésre.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

6./ Fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos kérések
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Beszélgethetnek a fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos
problémákról, de javasolja, hogy napolják el a döntést, ebben döntsön az új testület, mivel
ennek a kérésnek komoly anyagi vonzata van. Komolyabb előkészítés szükséges, bizottsági
ülésen is át kellene beszélni, hiszen milliós nagyságrendű kérésről van szó.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2019. (X.7.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
működtetésével kapcsolatos napirendi pont tárgyalását elnapolja.

a

fogorvosi

praxis

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
157/2019. (X.7.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
működtetésével kapcsolatos napirendi pont tárgyalását elnapolja.

a

fogorvosi

praxis

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Képviselői hozzászólások:
Lázár József képviselő: Döntöttek a hitelfelvételről, ez azt jelenti, hogy mindhárom beadott
pályázat nyert és megvalósul? Bölcsőde, utas, egészségügyi centrum.
Bencze István polgármester: Ez a hitelfelvétel csak az egészségügyi centrum pályázathoz
kapcsolódik, a bölcsődéről nem tudnak semmit, az utas pályázatról van döntés, már csak a
kiegészítő támogatás vár aláírásra. Úgy volt, hogy holnap reggel elkezdik a felújítást, de olyan
kockázatot rejt magában, hogy nem vállalják fel, csak ha alá lesz írva a minisztérium által is.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Minden bizonnyal jóvá fogják hagyni, de minden bizonnyal csak a
választások után.
Korona Sándor képviselő: Korábban többször is kezdeményezte, hogy jó lenne a faluban
több zebra az 51-es főúton. Akkor kiderült, hogy nagyon kevés az az egyenes szakasz, amely
belátható. Kérte a jegyzőt, nézzenek utána a feltételeknek, hogy korrekt tájékoztatást tudjanak
adni az önkormányzat közösségi oldalán, hogy ez nincs elvetve, de pénz és jogszabályi
előírásoknak kell megfelelni.
Másik dolog, sajnálja, hogy Gyivi Jánosnak nem sikerül az övezeti módosítás, sok embernek
ad munkát, a faluban komoly adófizető. Ebben a csomagban volt egy másik vállalkozó, aki
kérte a segítséget, hogy a tanyáját, majorságát létre tudja hozni az övezeti módosítást
követően. Az egyén hasznát figyelembe véve a testület támogatta a kérelmet, jó lenne, ha az
egyén is figyelembe véve a közösségi érdekeket, az egész településnek plusz hasznot hozna,
ha a modellező program visszajöhetne. Ennek egyik kerékkötője volt az a család, akik miatt el
kellett menni a modellezőknek. A polgármester úr megkereste a földtulajdonost, azt mondták
jöhet, rendben van a modellező, rendben van minden a gazdával kapcsolatban, azóta olyan
információt kapott, hogy ez így nem igaz, nem ért vele egyet, ha nyolc ezer bálát ad a község,
akkor lehet modellező program a faluban. Ez a repülőmodellező program nagyon komoly
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adóbevételt és munkalehetőséget ad ott, ahol ezt megrendezik. Nagyon kell mérlegelni, hogy
az egyéni haszna is meglegyen, jó lenne, ha az egyén is megértené, hogy a 6000 embernek is
valamilyen haszna legyen.
A harmadik téma a hitelfelvétel, örül, hogy a 9.9 millió Ft-ot nem kell felvenni, jó lenne látni,
hogy most végül is mennyi hitelt vesznek fel az önrészre.
Bencze István polgármester: Annyit, amiről ma döntött a testület, semmi mást nem.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Eddig mindig csak arról döntött a testület, hogy a
hitelfelvételeknek elkezdhetik az előkészítését. Ilyen döntést igényel a hitelfelvétel.
Bencze István polgármester: A zebrával kapcsolatban, ha feláll az új testület, mindenképpen
levélben meg kell keresni a közútkezelőt, el kell mondani milyen problémák vannak, kérjenek
egy állásfoglalást, meg lehet-e csinálni a jelenlegi jogszabályok szerint.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az északi részen a leírtak alapján szinte sehol nem lehet zebrát
kiépíteni, dél felé haladva a Faragó bolt környékén lehet, de mindkét oldalon megfelelően
elhelyezett közvilágítást kell kialakítani, a parkolást át kell alakítani, a növényzet
kialakítására vonatkozóan is vannak előírások.
Bencze István polgármester: A modellező programra visszatérve, az ingatlantulajdonos neki
ilyent nem mondott, ami most elhangzott, ezt kérdezte tőle, hajlandó-e erről tárgyalni, válasza
az volt, hajlandó, tájékoztatta a tulajdonost, ha bármi kára van, a kompenzáció természetesen
jár. A szerződésnek nyilván vannak anyagi vonzatai, ennyit mondott a földtulajdonos.
Lázár József képviselő: Az elmúlt héten egy országos rádió közhírré tette, hogy Dömsödön
szüreti bál lesz, az OMK adta le ezt a hírt? Így más programot, mint Dömsödi Napok, Hal-Víz
Nap – nem lehetne beadni?
Ócsai Julianna képviselő, OMK. igazgató: Az engedélyeket kellett megkérni, mivel a
felvonulás az 51-es úton is haladt, s ez engedélyköteles.
Bencze István polgármester: Lehet rendezvényeket hirdetni a médiában, de az pénzbe kerül.
Varsányi Antal alpolgármester: Lakossági észrevétel, hogy a magyar katonák sírja
elhanyagolt, nincs rendben. Másik bejelentés, hogy a múzeum kapu tavasz óta nem nyitható,
lehet vele valamit csinálni? A múzeum vezető rendszeresen jelzi a település fenntartási
csoport vezetőjének.
Bencze István polgármester: Ma reggel tisztították a közmunkások a magyar és az orosz
katonai sírokat.
A múzeum kapujának ügyében reggel intézkedik.
Szabó Andrea képviselő: Van a telephelyén egy Kohl János által készített kézi faragású
tölgyfa kiskapu, értékes darab, ha a múzeumban el tudnák helyezni, ott jobb helye lenne, nem
tud vele mit csinálni.
A kiskunlacházi EGYMI igazgatójával történt találkozó alkalmával az intézményvezető
köszönetét fejezte ki Dömsöd önkormányzatának a nyújtott anyagi támogatásért. Az ott
tanulók több mint fele dömsödi gyerek, amiért az önkormányzat anyagilag támogatta az
intézményt.
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Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

