
2014 - 2019 



Főbb számok 



 A 2014. évi önkormányzati választásokat 
követően új Képviselő-testület alakult. 

 

 Alakuló ülés 2014. október 27. 

 

 Ülések száma: 3 

 Határozatok száma: 81 

 Rendeletek száma: 4 

 



 Az első teljes év. 

 

 Ülések száma: 19 (11 rendes ülés, 8 
rendkívüli) 

 

 Határozatok száma: 168 

 

 Rendeletek száma: 18 



 

 Ülések száma: 22 (11 rendes ülés, 11 
rendkívüli) 

 

 Határozatok száma: 175 

 

 Rendeletek száma: 16 

 



 

 Ülések száma: 27 (11 rendes ülés, 16 
rendkívüli) 

 

 Határozatok száma: 215 

 

 Rendeletek száma: 19 

 



 

 Ülések száma: 23 (11 rendes ülés, 12 
rendkívüli) 

 

 Határozatok száma: 178 

 

 Rendeletek száma: 9 

 



 

 Ülések száma: 15 (6 rendes ülés, 9 rendkívüli) 

 

 Határozatok száma: 111 

 

 Rendeletek száma: 9 

 



 

 Összes képviselő-testületi ülés száma 

 

109 
 

Amelyen született 928 határozat és 75 
rendelet. 



 
 Pályázati támogatások a ciklusban : 1 371 826 371-

Ft 
 
 Jelenleg beadott el nem bírált pályázatok támogatási 

kérelme: 260 213 738-Ft 
 
 Elbírált, megvalósítás alatt lévő pályázatok 

támogatási összege: 378 978 983-Ft 
 
 Ebben a ciklusban BEFEJEZETT pályázati projektek 

összértéke (önrészekkel együtt): 1 010 615 358-Ft 
(+egy Sportpark, aminek a beruházási értékét nem 
ismerjük) 

 



 

 

 

Jó munka volt! 

 



Pályázati és egyéb 
támogatásból 

 

 

 

 



 A támogatások főbb céljai: 

 

1. Felújítás, építés 

2. Rendezvények 

3. Informatikai, technikai eszközök, 
rendszerek bevezetése 



2014-2019. 



 LEADER pályázaton összesen 4.165.000-Ft 
értékben mobil színpadot szerezhettünk be. 

 A színpad azóta számos települési 
rendezvényen került hasznosításra. 

 Nem csak önkormányzat által szervezett 
rendezvényeken. 

 

 



 A Bethlen Gábor alap a testvérvárosi 
kapcsolatok támogatására a Dömsödi Napok 
keretében nyújtott egyszeri 800.000-Ft-os 
támogatást. 

 

 



 2017-ben és 2018-ban a Földművelésügyi 
Minisztérium kétszer 600.000-Ft-al járult 
hozzá a rendezvény megtartásához. 

 

 



 

 2014-ben 520.000-Ft támogatta a Kormány 
az Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! 
Programsorozat keretében a hagyományos 
Szüreti mulatságot. 

 

 



 2015-ben 5.744.644-Ft-ot nyertünk el a 
térfigyelő rendszer bővítésére. 

 

 Mára 44 kamerásra bővült a rendszer a 
kezdeti 16-ról. 

 

 Technikai színvonalát jól jellemzi, hogy 
bemutató példaként szolgál más települések 
előtt. 



 2018. január 1-től egyes önkormányzati 
feladatok ellátására kötelezően az ASP 
informatikai rendszer megoldásait kell 
alkalmazni. 

 

 A korábbi évek adatainak migrálására, a 
rendszer bevezetésére továbbá a szükséges 
eszközök megvásárlására összesen 
7.000.000-Ft támogatást nyertünk el. 



2014-2019. 



 A jelenlegi ciklushoz kapcsolódik az ivóvíz 
minőség javító program befejezése. 

 

 Erre a célra 479.678.000-Ft-ot nyertünk el. 

 

 Ez egészítette ki a Belügyminisztérium által 
biztosított 67.441.000-Ft, amely a pályázat 
önerejét jelentette. 



 A pályázat keretében megvalósult: 

 

Új víztorony építése 

Tísztitómű építése 

A régi víztorony felújítása 

Részleges vezetékcsere és részleges tisztítás 

Új kút fúrása 



 2016-ban 14.471.164-Ft-ot nyertünk el a 
Belügyminisztérium pályázatán az Ady Endre 
utca felújítására. 

 

 Ennek keretében a teljes aszfaltburkolat 
felújítása, és a buszforduló aszfaltozása 
történt meg. 



Ilyen volt Ilyen lett 



 

 Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések pályázaton nyertes 

 

 Támogatás: 15.000.000-Ft (Az elnyerhető 
maximum.) 

 

 Teljes beruházás költsége 17.620.875-Ft 

 

 



 

 Az önkormányzat saját erőből Dömsöd – 
Ráckeve határig befejezte a Felsődunapart 
felújítását. 

 

 Ennek költsége: 3.932.000-Ft 



Ilyen volt Ilyen lett 



 

 Önkormányzati pályázat 2016-ban 2 db. 
sportpark és egy 200 méteres futókör 
kialakítására. 

 

 Elnyert: egy darab 125 m2-es 

 

 Az állam által kiválasztott kivitelező végezte 
az építést. 

 

 



 A tavalyi évben a környezete rendezésre 
került. 
 

 Világítás és biztonsági kamerák kerültek 
telepítésre. 
 

 Tervek a továbbfejlesztésre: a futókörre és a 
második parkra ismét pályázatot nyújtunk be, 
vagy a futókört legalább saját erőből 
valósítjuk meg (2017-es áron számított 
költsége kb. 7.000.000-Ft.) 

 





 

 KEHOP-5.2.9 Intézmények energetikai 
korszerűsítése (EU-s pályázat) 

 

 Elnyert támogatás: 247.748.728-Ft 

 

 A beruházás önrészt nem igényelt. 



 

 Széchenyi u. 9. szám alatti iskolaépület, a 
Dabi Óvoda és a Sportcsarnok 
nyílászárócseréje, külső hőszigetelése, födém 
szigetelése, napelem létesítés 

 

 A Szabadság utcai egészségház 
nyílászárócseréje, külső hőszigetelése, födém 
szigetelése 

 



 

 A kivitelezési munkálatok 2017. tavasz végén 
megkezdődtek. 

 

 A munkák 2018. tavaszán fejeződtek be. 

 

 Sajnos az építőiparban tapasztalható 
kapacitás hiány miatt a munkák elhúzódtak. 

 

 

 





 Az FM Horgászati és Halászati Főosztályának 
költségvetéséből 2016. végén 100 millió 
forint támogatást ítéltek meg a híd építésére, 
mint a halélőhely fejlesztéssel összefüggő 
beruházásra. 

 

 A támogatási szerződést 2016. 
decemberében írták alá. 

 



 A tervezés 2017. elején vette kezdetét. 

 

 Komplex beruházás, amely nem csak a híddal 
és mederrel kapcsolatos munkákat igényli, 
hanem az elektromos, gáz, ivóvíz és 
szennyvízcsatorna közművek áthelyezését is. 

 

 Megoldandó probléma volt a 2017-ben 
bekövetkezett építőanyag és munkadíjak 
emelkedése. 

 



 2017. őszén lezajlottak a közművek 
áthelyezésével kapcsolatos eljárások, a 
munkák lassan elkezdődtek. 
 

 A híd többszöri áttervezését követően 
sikerült megfelelő műszaki tartalommal bíró 
és nem túlárazott tervnek megfelelő 
kivitelezőt találni. 
 

 Rengeteg munka után 2018. áprilisában 
került sor az ünnepélyes átadására. 
 



 További 2,9 millió forintos támogatást 
kaptunk a minisztériumtól, hogy két víziállás 
és móló építésére. 
 

 További 20 millió forintot biztosított a 
minisztérium a piaci drágulás miatti 
költségnövekedésekre. 
 

 A megvalósításban elévülhetetlen érdemei 
vannak a helyi vállalkozóknak és az 
önkormányzat dolgozóinak is. 
 



















 

 Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása 2018. 

 

 Elnyert támogatás: 14.616.862-Ft 

 

 Önerő: 3.498.362-Ft 

 

 Megvalósult 714 fm. útburkolat felújítása 





2019-2020. 



 
 VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 pályázat 

„Vízitúra megállóhely komplex fejlesztése” 
 

 A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a nyertes 
pályázó 
 

 Az önkormányzat konzorciumi partner 
 

 A beruházásra fordítható rész: 20.000.000-
Ft. 
 



 
 Komplex fejlesztés 

 
 Új tető, födém megerősítés és szigetelés, 

külső hőszigetelés, nyílászáró csere, 
akadálymentesítés 
 

 Külső és belső festés 
 

 Belső parkoló kialakítása 



 

 Építészeti-műszaki tervek elkészültek. 

 

 A kivitelezés hamarosan megkezdődhet. 





 Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének 
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 
megye területén (PM_ONKORMUT_2018) 

 

 Elnyert támogatás: 105.191.210-Ft. 

 

 



 

 Teljes útburkolat felújítása 

 Csapadékvíz elvezetés felújítása 

 A közlekedés biztonságát szolgáló technikai 
megoldások 

 Zöldterület felújítás 

 Petőfi utcában burkolt árkok, parkolók és 
kerékpársáv kialakítása. 

 



 

 A támogatási szerződést megkaptuk. A 
többlettámogatási kérelmünket a héten írják 
alá. 

 

 Jelenleg a kivitelezés megkezdése előtt 
állunk. 

 

 Várható megvalósítás még 2019-ben. 



 „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi 
alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” 
elnevezésű tisztán hazai pályázaton nyertünk 
összesen 

 

196.647.774-Ft. támogatást 

 

„Egészségügyi központ létrehozása a Hajós 
kastély felújításával.” című projektre 



 

 Az eredeti elképzelés szerint a Hajós kastély 
teljes felújításra került volna, és bővült volna 
egy kisebb szárnnyal. 

 

 Aminek otthont fog adni: két felnőtt 
háziorvosi körzet, a gyermekorvos, védőnők 
és a fogorvos. 

 

 



 

 

 Csak már működési engedéllyel rendelkező, 
vagy a pályázat beadásakor folyamatban lévő 
engedélyezési eljárás alatt lévő egészségügyi 
szolgáltatásokra lehetett beadni. 

 



 

 A rendelők külön váróval, és ahol szükséges 
elkülönített fertőző és egészséges várókkal 
fognak rendelkezni. 

 

 Az épület környezete is rendezésre kerül. (park, 
belső parkoló, kerítés, stb.) 

 

 A felszabaduló épületek további hasznosításáról, 
egy részük esetleges értékesítéséről a Képviselő-
testület fog döntést hozni. 



 

 Nagyon komplex műszaki feladat, számos 
szakértő közreműködését igényelte. 

 

 A vizsgálatok után vált világossá, hogy ez 
épület az alap és a pincék kivételével 
bontásra kerül. 

 

  Jelenleg a kivitelezés megkezdődött. 

 



2014-2019. 



 Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében (2019) 

 

 Igényelt támogatás 240.000.000-Ft 

 

 Két csoportos bölcsőde, ami 24 gyermek 
elhelyezését teszi lehetővé. 

 

 Későbbi bővítés lehetősége. 

 



 

 A Sportpark befejezéseként pályázatot 
nyújtottunk be egy gumi rekortán burkolattal 
ellátott futókörre. 

 

 A pályázat befogadásra került, a döntés 
várhatón az első félévben születik meg. 



 

 Igényelt támogatás: 14.213.738-Ft. 

 

 Felújítandó út hossza: 810 fm. 

 

 A Belügyminisztérium jelenleg bírálja, tegnap 
kértek pontosítást, amit egy napon belül 
teljesítettünk.  


