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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)  
Ülés ideje: 2015. március 5. 
 
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. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 
Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. 
Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy 8 képviselő jelen 
van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő 
napirendi pontok megtárgyalására, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot?  
 

……/2015. (III.5.) Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Csónakház üzemeltetésére pályázat kiírás 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

17/2015. (III.5.) Kt. számú  
Határozat  
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Csónakház üzemeltetésére pályázat kiírás 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
1./ Csónakház üzemeltetésére pályázat kiírás 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Bencze István polgármester: Az elmúlt ülésen elnapolták a pályázat kiírását, a vitatott 
kérdéseket kihagyták a kiírásból, s ismét a testület elé került. Felhívja a figyelmet az 
előterjesztésben szereplő félreértésre, a jegyző arra a szerződésre hivatkozik, amely 
megkötésre kerül, a kajak-kenu és a szövetség között. Ez még nem történt meg, itt nem erről a 
szerződésről van szó, hanem a DUSE. a KLIK és az iskola közötti szerződésről.  
A pályázat piaci alapon kerül kiírásra, bárki lesz a bérlő, s működtető, nem lehet kizárni, hogy 
mint szálláshelyet értékesítse.  
 
Muzs János képviselő: Kérdezi, hogy a szerződés elkészülte után a szerződés felbontásával 
kapcsolatban van-e valami rögzítve?  
 
Bencze István polgármester: Szerződés időtartamaként felmerült a 10 év. Minden szerződést 
fel lehet bontani. Ha a képviselő-testület úgy látja, hogy nem az feltételeknek megfelelően, 
elképzelés szerint működik az objektum, fel lehet bontani.  
 
Muzs János képviselő: Konkretizálásra gondolt, ha beruház egy vállalkozó, a szerződés 
felbontása esetén erre konkrétan mi vonatkozik?  
 
Bencze István polgármester: Ezekre az esetekre a Polgári Törvénykönyv pontosabb 
útmutatást ad.  
 
Muzs János képviselő: A pályázati kiírás értelmében 3 hetet kell biztosítani az iskola részére.  
 
Bencze István polgármester: Nem az iskola részére, hanem a DUSE részére.  
 
Muzs János képviselő: A DUSE-val a szerződés megkötésekor egyeztetni ezt az időpontot? 
 
Bencze István polgármester: Ez egyezség kérdése, mindenképpen a nyári szünetben. Előre 
pontosan ezt meghatározni nem lehet. Bárki is működtesse, meg kell, hogy találja a 
számítását, kölcsönös tolarenciával kell megállapodni az időpontban.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Szabó Gabriellával történt beszélgetés során kiderült, hogy a  
csónakházban egy zuhanyozó van. Ha borulnak a gyerekek azonnal zuhany alá kell kerülniük, 
ha három hetet kikötnek a pályázati kiírásban, a gyerekek zuhanyozási lehetősége nincs 
biztosítva. Azt kellene átgondolni a testületnek, hogy mindenképpen ki akarják-e adni, mert a 
csónakház egy zuhanyozóval alkalmatlan ilyen nagy létszámhoz. Érdemes-e pályázatra 
bocsátani, vagy adják oda úgy a DUSE-nak, hogy használja a DUSE, a kézilabdacsapat, 
használják az iskola gyerekei. Akkor nem profit orientáltan gondolkodnak a kérdésben.  
 
Bencze István polgármester: A nemzeti vagyon részét nem lehet csak pályáztatás útján, lehet, 
hogy csak egyedül a DUSE pályázik és akkor megoldódik ez a kérdés.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ingyenesen bérbe adni nem lehet, arra viszont van lehetőség, hogy 
az önkormányzat üzemeltetésében marad, s együttműködési szerződés keretében állapodik 
meg a sportegyesületekkel, akkor azt kell mérlegelni, hogy az üzemeltetési költségek kit 
milyen mértékben terhelnek, vagy esetleg az önkormányzat állja.  
 
Bencze István polgármester: Azt figyelembe kell venni, hogy a nyári hónapokra – nem túl 
nagy számban – de a csónakházra már van a Fortius-Ker kft. –nek lekötése, mi legyen 
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ezekkel. Ha csak úgy odaadja az önkormányzat, akkor nincs továbbértékesítés. A szálló részét 
luxus lenne 2-3 hónapra nem kiadni. Ingyen ezt az objektumot nem lehet odaadni, lehet egy 
szerződés keretében megállapodni, hogy a rezsit fizeti az egyesület, vagy bárki más. A rezsin 
túl az épület állagát is meg kell óvni. Egy bérleti díjat mindenképpen meg kell állapítani, ha 
önkormányzati szerződés keretében is, amit visszaforgatnak az állag megőrzésre, vagy 
bővítésre, vagy eszközvásárlásra. Ezt csak akkor várhatják el, ha a bérlőnek megvan a 
lehetősége az üzemeltetőnek arra, hogy ha csak néhány hónapra is, de értékesítse ezeket a 
szálláshelyeket.  
 
Szűcs Julianna képviselő: A DUSE-nak kellene eldönteni, jobb kezekben lenne náluk, mert 
ha kiadják a vállalkozónak, s profitorientált lesz, olyan árakat határoz meg, amely a legjobb 
turnusokat is visszatartja. Két hónap alatt nem tud 12 havi alaprezsit megtermelni, ha pedig 
tud, akkor a DUSE-nak is ki fogja számlázni.  
 
Bencze István polgármester: Van a kiírásban egy kitétel, a szálláshelyen kívül annak a 
vállalkozónak aki pályázik, az objektumot folyamatosan a kajak-kenu szakosztály 
rendelkezésére kell bocsátania. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Az egy zuhanyzó nem elég a csónakházban, kellene a kajak tanya 
zuhanyzója is. Ha a kajak tanyát kiajánlja az üzemeltető egy osztálykirándulásra, furcsa lenne, 
ha ott 60 kajakos bejárna zuhanyozni.  
 
Bődi Endre DUSE: Nem tartja életszerűnek, hogy egyszerre 60 gyerek borul a vízbe, nem 
tartja kivitelezhetetlennek, hogy arra a 15-22 percre ne zuhanyozhatnának le a kajak tanyán. 
Egyébként is már eddig lefoglalt csoportokon kívül az összes többi kizárólag kajak szövetség 
lennének, ugyanolyan egyesületek, mint a dömsödiek, oda-vissza rendszerben lennének, 
együtt edzenének.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja, hogy ebben a formában írják ki a pályázatot, s a 
beérkezett pályázatokat látva a képviselő-testület előtt ott lesz a döntés joga.  
 
Korona Sándor képviselő: Korábban elhangzott, hogy a kajak tanya az iskolához tartozik, 
együtt kezelendő.  
Ha van egy pályázat, akkor kérjenek referenciát, mert a kajak tanyánál korábban az volt a 
gond, volt aki kezelte, volt aki használta, volt aki bérbe vette és a végén nem ment az üzlet, 
nem volt üzleti terv, nem jól működtették, végül mindig az önkormányzatnak kellett 
besegíteni, javítania, hozzájárulnia. Jó lenne, ha a pályázó be tudná bizonyítani, hogy 5 éven 
át ilyen tevékenységet folytatott és profi módon tud üzemelni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Nem tartja jó ötletnek, mert akkor a  DUSE nem kaphatja 
meg.  
 
Bencze István polgármester: Ezzel Korona képviselő olyan feltételeket akar szabni, hogy a 
dömsödi gyerekek ne élvezzék. Egyébként a pályázati kiírás tartalmazza, hogy üzleti tervet 
kérnek csatolni a pályázathoz, ezen kívül mit kérne még? Mi a cél, hogy helyzetbe hozzák a 
DUSE-t 90 %-ban vagy ne hozzák helyzetbe?  
 
Korona Sándor képviselő: Azt, hogy előtte folytatott ilyen tevékenységet és mutassa be a 
referenciákat. Minden pályázathoz kell kérni referenciát, nem csak üzleti tervet. 
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Azt szeretné, ha helyzetbe hoznák a DUSE-t, de attól tart, hogy fél év múlva jelentkezik, hogy 
erre sincs pénze, meg arra sincs pénze, segítsen az önkormányzat. 
 
Bencze István polgármester: Erről szól a bérleti díj. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: A Fortius-Ker Kft-nek történő bérbeadáskor tartott tőle, hogy 
probléma lesz a működtetéssel, nem így volt. Az üzemeltető minden évben erősen fejlesztett.  
Az önkormányzattal közösen olyan formában, hogy az önkormányzat adta a munkaerőt, a 
működtető pedig megvette az anyagot. A berendezéseket, bútorzatot teljes egészében 
kicserélte, aljzatot cserélt, vizesblokkok, konyha felújításra kerültek, nagy terem, folyosó 
aljzatcsere, lépcsőház burkolva, lambéria stb. Minden évben olyan előrelépés volt, hogy az 
önkormányzat sem tudott volna többet fejleszteni.  
Ismételten azt javasolja, hogy írják ki a pályázatot 10 évre. Maga részéről azt szeretné, ha a 
DUSE lenne a nyertes pályázó, nagy haszon nem lehet belőle, de ha az állaga nem romlik és a 
dömsödi gyerekek profitálnak belőle, akkor megérte.  
 
Muzs János képviselő kérdezi a DUSE jelenlévő képviselőitől, hogy a vendéglátást, 
szálláshely értékesítést kívánják-e csinálni, vagy csak a csere jellegű táboroztatást?  
 
Bődi Endre: Azt mindenki tudja, hogy ebből 3-4 hónap alatt 12 havi fenntartási költséget 
nullásra lehet kihozni. Elsődleges cél, hogy működjön a szakosztály, a gyerekeknek legyen 
egy bázisuk, az edzésekre a nyári időszakban. A felújítási költségekre a MKKSZ-nél lehet 
pályázni. A pályázatok 94 %-a épület felújításokra vonatkozik, a maradék 6 % utazási és 
egyéb költségre. Az MKKSZ-től lenne tehát a felújításokra pénzösszeg. 
 
Nagy Zsolt DUSE elnöke: Az MKKSZ. ügyvezetőjével tárgyaltak, az épület felújítására, 
téliesítésére, esetleg a belső berendezés kiegészítésére tudnak pályázati forrást nyújtani. Ezen 
kívül 3-4 olyan cég fogja szponzorálni a szakosztályt, aki nagyszámú anyagi forrást tud 
belefektetni. Ő általuk látja, hogy rendbe tudják tenni a teljes bázis területét. Van néhány 
szponzor, aki a szakosztály egyéb költségeit szponzorálja, (úszásoktatástól buszköltségekig) 
Nincs betervezve, hogy továbbértékesítéses legyen, ha a csereprogramok mellett marad üres 
hely, azt nyilván nem lehet üresen hagyni. 
 
Szabó Andrea képviselő: Támogatja a kiírást a jelenlegi formában. Azért tartja fontosnak a 
10 éves időszak megjelölését, mert az MKKSZ. fejkvóta alapján támogatja az egyesületet, s 
biztosítottnak szeretné látni, hogy a háttérben van egy olyan intézmény, ahol 
megvalósulhatnak az edzések és a versenyek. Nyiltan támogatja a DUSE-t, mint a DUSE 
alelnöke is és mint dömsödi állampolgár, miután 170 gyerek sportol a DUSE keretei között 
három szakosztályban, és nagyon sikeres működik néhány év óta Nagy Zsolt egyengetésével. 
Aki ezt nem szavazza meg, az 170 dömsödi gyerek sportolására mond nemet. Itt profitra nem 
igen lehet számítani, vannak kihasználhatatlan időszakok, téli hónapokban nem lehet profitot 
termelni. Úgy gondolja, hogy megépülése óta a kajak tanya mindig a gyerekeket szolgálta. A 
10 éves bérbeadáshoz az MKKSZ. ragaszkodik a támogatás végzett. A magyar kormány 
egyébként kiemelten támogatja a kajak-kenu sportot, a Kajak-Kenu Szövetség az állami 
támogatásokat az egyesületein tudja keresztül futtatni. Nem sok egyesület van az országban és  
kevés olyan, aki ilyen jó Duna szakasszal bírna, mint Dömsöd. Megvan tehát az esély arra, 
hogy ez egy sikeres sportág legyen és legyen egy ütőképes szakosztály. Megállapodás 
született a KLIK az iskola és a DUSE között előzetesen arról, hogy oktatási szempontból 
együtt fog működni a három intézmény. Ismételten hangsúlyozza, hogy ebben a formájában 
támogatja a pályázati kiírást. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott kiegészítéssel az alábbi határozati javaslatot: 
 

………../2015. (III.5.) Kt. számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
dömsödi 232 hrsz-ú, természetben a Dömsöd, Középső-dunapart 13. szám alatt 
lévő „Csónakház” ingatlan bérletére. 
 
A Képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal 
hagyja jóvá. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

18/2015. (III.5.) Kt. számú  
Határozat  
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
dömsödi 232 hrsz-ú, természetben a Dömsöd, Középső-dunapart 13. szám alatt 
lévő „Csónakház” ingatlan bérletére. 
 
A Képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal 
hagyja jóvá. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
2./ Egyebek 
a./ Útfelújítási munkálatokra árajánlat kérés 
 
Bencze István polgármester kéri a képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy a március 25-
i testületi ülésig kérjenek árajánlatokat – legalább 5 cégtől – az Attila út és a Szőlők útja 
aszfaltozására, valamint a Karcagi út mart aszfalttal történő felújítására. Ha a képviselőknek 
van egyéb javaslata, mondják el. Kb. ennyi pénzt van, erre van fedezet.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Egyetért a felsorolt utcákkal.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2015. (III.5.) Kt. számú  
Határozati-javaslat  
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze 
István polgármestert, hogy a március 25-i testületi ülésig kérjen árajánlatokat – 
legalább 5 cégtől – az Attila út és a Szőlők útja aszfaltozására, valamint a Karcagi 
út mart aszfalttal történő felújítására. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

19/2015. (III.5.) Kt. számú  
Határozat  
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze 
István polgármestert, hogy a március 25-i testületi ülésig kérjen árajánlatokat – 
legalább 5 cégtől – az Attila út és a Szőlők útja aszfaltozására, valamint a Karcagi 
út mart aszfalttal történő felújítására. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
Lázár József képviselő: A Szőlők útja Pacsirta út sarkon van egy ingatlan, ami nagyon 
elhanyagolt, áldatlan állapotok uralkodnak.  
 
Bencze István polgármester: Holnap a közterület-felügyelő megnézi a jelzett ingatlant és 
szükség esetén intézkednek.  
 
Bencze István polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Járási Kormányhivatal 
megkereste az önkormányzatot, a kormány kezdeményezi, hogy március 15-én du. 14.00 
órakor egy közös Nemzeti Dal szavalásra az ország települései jöjjenek össze du. 14 órakor a 
Kossuth L. úton, vagy a Petőfi utcában, vagy pedig a Petőfi téren.  
Úgy gondolja, hogy a Petőfi téren meg tudnák csinálni. 30-50 pld-ban lefénymásolják a 
Nemzeti Dalt, s aki úgy gondolja, eljön és közösen elszavalják. Ezt a március 15-i ünnepség 
végén ki kellene hirdetni. 
 
Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgató: Szórólapokat készítenek és kihordják.  
 
A képviselők a közös szavaláshoz történő csatlakozással egyhangúan egyetértettek. 
 
Bencze István polgármester: A régi piaccal kapcsolatban kéri Szűcs Julianna képviselőt, 
hogy a fb-on ne szervezzen ezzel kapcsolatban semmit, mert már az elmúlt évben eldöntötték,  
hogy géppel felszedik és egy keskeny üdülőterületi utcába párhuzamosan lerakják, de eddig 
vagy sár volt, vagy gép nem volt. Hasznosítani szeretnék.  
 
Szűcs Julianna képviselő: A faházban lakó csatorna beruházáson dolgozók vezetője tett 
ígéretet arra, hogy társadalmi munkában géppel felszednék, csak azt szervezzék meg, hogy 
hova vigyék.  
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Bencze István polgármester: Ez így jó lenne, köszönettel elfogadják, csak várni kell, míg 
szikkad az út, mert sárba nem lehet beletenni. Egy keskeny utca nyomvonala elkészülhet 
belőle, lehetőség egybe kellene felszedni, semmiképpen sem összetörve.  
 
A továbbiakban tájékoztatta a képviselő-testületet az „Ivóvíz hálózat rekonstrukció és új 
víztorony építése az egészséges ivóvíz ért Dömsödön” projekt jelenlegi állásáról. 
(jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy rengetegen panaszkodnak az utakra, teljes joggal. Ahol 
vízelvezetés, csatorna elvezetés volt, a visszaburkolások április-májusban fognak megtörténni, 
sokkal jobb minőségben, mint volt. Pl. a Ráckevei út korábban zúzott betonos volt, szeretné, 
ha teljes hosszában mart aszfaltossá megcsinálnák. Ugyanez vonatkozik a Dabi szigeti útra, 
mart aszfaltos része teljes felújítás, a mart aszfaltos résztől az átvágásig meleg aszfaltosan 
kérik. Kossuth L. utca járda felújítás teljes szélességben felszedetik, vagy megcsinálják olyan 
minőségben, amilyen volt, vagy fizessék ki és az önkormányzati brigád megcsinálja.  
 
Kérdezi, hogy egyebekben van-e hozzászólás, kérdés, észrevétel. 
 
Szabó Andrea képviselő: Tájékoztatás céljára megfelelőnek tartja a fb-t, mert sokan 
olvassák, de tegnap felkerültek olyan adatok, amelyek pontatlanok. Szűcs Julianna képviselő 
azt hiányolta, hogy a DUSE alapító okiratát nem látta, nem kapott betekintést ezekbe a 
dokumentumokba. Nem tagja a DUSE-nek, sem a vezetőségnek, kívülállóként egy másik 
önálló jogi személyiségű társaság alapító okiratába nem láthat bele. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Véleménye szerint minden féle alapító okiratba bele lehet látni 
magánszemélyként és képviselőként is.  
 
Korona Sándor képviselő: Az Egyesület alapító okiratát is éppen a kajak-kenu kapcsán sorra 
kikérték.  
 
Szabó Andrea képviselő: A szakhatóságok igen.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Ha egybe olvassa a posztot, elég jól rávilágított arra, hogy semmi 
gondja nincs. Az egyenes beszédhez hozzá tartozott volna a szülői értekezlet után – amit  
Szabó Gabriellával két órás beszélgetéssel meg tudtak beszélni, hogy miért lett az ASI ellen 
fordulva – abba a tudatba hagyták, hogy az ASI-val folytatják a tárgyalást, amikor a szülői 
értekezlet után eldöntötték, hogy Szalay József leinformálta az ASI-t az eszközparkját, s 
meggyőződött róla, hogy az ASI-nak semmi féle háttere nincs.  
Eszerint az Albert Péter szélhámos volt, aki szakosztályvezetőként megkereste, ajánlatot adott 
és várta, hogy ezt a képviselő-testület tárgyalja, miért tárgyalja a képviselő-testület, mert a 
kajak tanyáról és a csónakházról volt szó, mert a csónakház önkormányzati ingatlan, az 
önkormányzat a tulajdonosa. Időközben mindenki értesült róla, önmagát kivéve, aki a ASI-
hoz, a kajak-kenu szövetséghez rohangált, mindenkivel képviselőként személyesen szeretett 
volna beszélni. Több tárgyalópartnert is lehozott Dömsödre, erre töltötte a szabadidejét. Az 
ASI ajánlata, mely a posztja alatt szerepel, egy kitűnő ajánlat lett volna. A másik verzió, 
amivel Szabó Gabriella megkereste, hogy alakítsanak szakosztályt, ebbe nem ment bele, mert 
karta, hogy szakosztályt alakítsanak.  
 
Szabó Andrea képviselő: Szakosztály alapítani egyesület nélkül nem lehet.  
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Szűcs Julianna képviselő: Maga részéről is azt szerette volna, ha a DUSE-hez 
becsatlakoznak, ezzel kapcsolatban meg is kereste a DUSE elnökét, aki a megbeszélt 
találkozóra nem jelent meg. Egy FIDESZ. tagtól üzent a szükséges dokumentumok ügyében 
is és választ erre sem kapott. Semmi hajlandóságot a DUSE részéről nem látott, ezért nem 
maradt más eszköz erre, minthogy az ASI ajánlatát elfogadják. Úgy gondolkodott, hogy Muzs 
János, Korona Sándor, és Szűcs Julianna képviselők ezt az ügyet átölelve ezt az ügyet 
képviselik. Szülői értekezleten kérdezte, hogy miért nincs az ASI-nak jelentkezési lapja, 
válaszként azt kapta, hogy telefonon lesz a jelentkezés. El lett döntve, hogy az ASI teljesen 
kimarad a képből. Véleménye szerint nem lett volna ekkora herce-hurca, ha Szalay József 
felvállalja, hogy megvizsgálta az ASI-t és semmije nincs. De ne honlapról ítéljen. Az ASI 
pályázatban kondi felszerelés van ígérve, sárkányhajók is vannak. Jelenlegi ismeretei szerint 
egyáltalán nincs sárkányhajójuk. Az ajánlatukban a strand vízilabda is szerepelt. Hozta a 
kenut, kajakot, sárkányhajót, ez a három projekt nem 70 embert igényelt volna. 140 
jelentkezés van nála csak a sárkányhajóra. 
 
Szabó Andrea képviselő: Ha mindig visszanyúlnak az egy-két hónappal ezelőtti 
eseményekhez, az előre már nem viszi az ügyet. Véleménye szerint a legjobb kezekben van a 
szakosztály, dömsödi a szakosztály, dömsödi az egyesület, dömsödiek a gyerekek.  
A továbbiakban ismerteti a szakedző ezen tevékenység ellátásához szükséges végzettségét.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Egyébként nincs semmi kifogása ellene, ha szakképzettség van, 
hozzáértés van, nagyon jó kezekben van az ügy.  
 
Szabó Andrea képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy holnap indul 
Szigetszentmiklóson az Oázisban az úszás edzőtanfolyam szakképzett ottani edzőkkel, 
szponzor támogatásával.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Ez is most intéződött el, először a Margit szigetről volt szó, majd a 
Ráckevei uszodáról, most Szigetszentmiklósról.  
 
Szabó Andrea képviselő: Ott lesz, ahol a szponzor meg tudta kötni a szerződést.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Annak ellenére, hogy két szálon indult a szakosztály és az ő általa 
vezetett szálat elvágták, örül, hogy Dömsödre kerül a szakosztály, nem az ASI veszi fel a 
fejkvótát és Dömsödnek jelent profitot. Nem volt olyan szerepe, hogy a Pencz Kft. ebbe 
beleépüljön, a Pencz Kft. beleépült volna a stég kérdésébe, mert Albert Péter arról 
tájékoztatta, hogy kikötési pontnak kell hogy legyen stég. Ezt a stéget látták lepusztultnak, 
erre a stégre kérték az engedélyt, ekkora felületű stéget egyénileg nem lehet, ha 25 m2-t 
meghaladja a stég felület, akkor KFT-nek kell belépni, ez az alapító okiratukba, társasági 
szerződésükben benne volt a sport rész. Örül, hogy a kis stég elegendő lesz, Szabó Gabriella 
be tudta jelenteni a saját stégjét kikötő pontnak, maga részéről jobban szerette volna, ha a 
központban lett volna a kikötő pont.  
 
Bencze István polgármester: Ezt a témát lezárva elmondja, hogy Szabó Gabriella egy-két 
héttel ezelőtt elmondta, hogy Szűcs Julianna nélkül ez a dolog nem történt volna Dömsödön. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Egyszerűbb lett volna, ha tudtára adják, hogy az ASI-ban már nem 
gondolkodnak, más irányba indultak. Úgy érezte, hogy mint képviselőt lejáratják.  
 
Bencze István polgármester ezt a témát lezárja.  
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Korona Sándor képviselőtől kéri, hogy a fb-ra mindig a valóságot tegye csak fel. Örül, hogy 
levette azt a cikket, amit tegnap este feltett, ma pedig megmásította. Szabó Andrea képviselő 
írásával kapcsolatban, miszerint nem jogosult a képviselő asszony arra, hogy tájékoztassa a 
közvéleményt, mivel a TFB. van megbízva. Ez így nem valóság. Bármelyik képviselő a 
valóságot engedély nélkül felteheti, csak valós legyen a tájékoztatás. Miután sokan 
érdeklődtek a kút felől, a képviselő asszony a műszaki osztálytól szerzett információk alapján 
állította össze a tájékoztatást. Két éve ezt csinálja, természetes, hogy felteszi.  
A gazdasági programot képviselői ajánlásokat minden képviselő megkapta. Kéri, hogy 
olvassák el tüzetesen, szükség esetén egészítsék ki. Egy közös munka eredményeként március 
27-én fogadja el a képviselő-testület.  
 
Korona Sándor képviselő: Ha a gazdasági programba, ami egyébként jól összeállított anyag 
– ha további javaslatot, illetve változtatást szeretnének, milyen módon jelezzék, hogy ne 
legyen félreérthető?  
 
Bencze István polgármester: A beillesztett rész piros betűvel szerepeljen. 
 
Korona Sándor képviselő: TFB-on elhangzott, hogy Tarr-Sipos Zsuzsa és Varga László van 
megbízva a kúttal kapcsolatos szakhatósági és egyéb engedélyek beszerzésével, járjanak 
utána, amikor minden összeáll, akkor egy testületi ülésen tárgyalják.  
A fb-on történő közzététellel kapcsolatban nem akar senkit sem korlátozni, maga sem szereti, 
ha korlátozzák ebben.  
 
Bencze István polgármester: Bármi visszásságot tapasztal, először keresse meg az illetékest, 
felhívva a figyelmét, s ha egy bizonyos határidőn belül nem történik semmi, akkor tegye fel a 
fb-ra. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: A közfoglalkoztatással kapcsolatos problémákra hívja fel a 
képviselő-testület figyelmét. 73 főre pályáztak, 26 főt kaptak, majd a ráckevei hivatal 
jóvoltából még 12 főt. Március 31-ig van még 15 fő, aki iskolából jött vissza, március 31-ig 
van. Összesen tehát 53 fő közhasznú van jelenleg. Máshol is ugyanilyen csökkentett létszám 
van, ami problémát okozhat. Ehhez kell mérni a feladatokat is. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Megkérdezi – Nagy Zsolt és Korona Sándor jelenlétében – hogy a 
Dömsöd- Település gondok, bajok… miért tartozik a nagyvilágra? – Nem lehetne ezt a 
csoportot zárttá tenni? Kéri, hogy zárják be ezt a csoportot, mert véleménye szerint újságírók 
nem lennének kíváncsiak, mert esetleg politikai indíttatásból ők fényképezzék le, vagy vegyék 
le a fényképet, mert ha felteszik a fb-ra, bármikor levehetik az illető engedélye nélkül. A 
beállításoknál egyszerűen zárt csoporttá lehet tenni. Nem gondolja, hogy jó az Dömsödnek, ha 
Ráckeve lakossága ezen nevet, ha hozzászólás van, azt államtitkárok, stb. is olvashatják. 
Minisztériumoknál médiafigyelők vannak, akik figyelik az ilyen tartalmakat. Nem gondolja, 
hogy erre szükség van, hogy nyavalygást halljanak, egy pozitív dolog nincs feltéve, úgy 
gondolja, hogy ez csak a településre tartozik.  
Híve annak, hogy kommunikálják le, de annak, hogy gödröket fényképekkel lekommunikálni 
ezen az oldalon, és a nagyvilág előtt, ezt nem tartja jónak. 
 
Bencze István polgármester: Ezek a képek az önkormányzat mellett az itt élő emberekre is 
elmarasztalóak. Menjen be az illetékeshez, hívja fel a figyelmét, s ha nem történik intézkedés, 
akkor tegye fel. A fb-t arra kell használni, amire való, a tájékoztatásra, a problémák 
megbeszélésére normális körülmények között.  
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Szűcs Julianna képviselő: Ha nyitva van ez az oldal, neki, mint net hírszerkesztőnek, fel 
kellene tennie a FIDESZ-es híreket. Nem tudott feltenni egy miniszterelnöki beszédet, nem 
lehet feltenni, mert ha ráfutnak az ellenpártiak, kimegy az oldalról. Tudomásul kell venni, 
hogy ők a kormánypárt. Az évadzárót le kellett venni, mert olyan hozzászólás van, nem 
akarta, hogy lássák a településképet, mert hárman négyen másik irányból szólnak hozzá. Ha 
lezárja a csoportot, nincs ilyen kötelezettsége.  
 
Korona Sándor képviselő: Le lesz zárva, semmi gond. 
 
Bencze István polgármester: Le kell, így van.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket a hét végén Montenegróban rendezett 
nemzetközi dalversenyről, ahol 11 ország 34 versenyzője szerepelt, s ahol legjobb 16 
versenyző közül Szabó Petra 5. helyezést ért el. 
 
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tagja gratulál az eredményhez.  
 
Szabó Andrea képviselő: Korona Sándor képviselő a közvéleményt manipulálja ezekkel a 
képekkel, mint ha nem a képviselők közé tartozna, azt tegye fel, amit csinált, nem azt ami 
csúnya, ami rossz.  
 
Korona Sándor képviselő: Ha felteszi a játszóházat, gyerekházat, a játszóteret, akkor 
dicsekvésnek tűnik. Szabó Andrea pedig felteszi a kutat, amihez ugyan volt köze, de a TFB-
nak is volt köze.  
 
Bencze István polgármester: Szabó Andrea két éve ezen dolgozik. A kúthoz két év után most 
úgy jutottak el, hogy egy rk. ülésen Szabó Andrea felvetette, hogy tűzzék napirendre a kút 
kérdését. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Bizottsági ülésen Korona Sándor képviselő felvetette, és Szabó 
Andrea azt a tájékoztatást adta, hogy utána járt és 23 millió Ft-ba kerülne. 
 
Hangos vita! 
 
Bencze István polgármester: Most már maradjanak a végeredménynél, új kút esetében 23 
millió Ft. lett volna, a mostani – olcsóbb variációt – is Szabó Andrea képviselő találta meg a 
vízmű dolgozójával.  
 
Hangos vita!  
 
Csikós Lászlóné képviselő: Nem híve annak, hogy a fb-on ilyen és hasonló viták legyenek, 
javasolja, hogy inkább gyakrabban üljenek össze és kommunikáljanak, régen is meg lehetetett 
beszélni szemtől szembe, felesleges a fb-on folyó vita.  
 
Korona Sándor képviselő: Arról volt szó, hogy márciusban leülnek, egy informális 
megbeszélés lesz, bizottsági tagokkal, képviselőkkel, ennek az időpontja mikor lesz?  
 
Bencze István polgármester: Miután a gazdasági program megvan. Melyik időpont lenne 
megfelelő?  



11 
 

 
Korona Sándor képviselő: Arról volt szó, hogy még a gazdasági program elfogadása előtt, 
esetleg jöhetnek még javaslatok külsős bizottsági tagoktól a gazdasági programhoz. Meg 
kellene hívni a külsős bizottsági tagokat is az OMK-ba, s átbeszélik a dolgokat. 
 
Szabó Andrea képviselő: Mi lenne ennek a lényege, az ötletelésnek nem híve. Leírta minden 
képviselő a javaslatát a gazdasági programba, nincs idejük arra, hogy most beszélgessenek, 
terveket szőjenek, lufikat lőjenek fel. Mi a konkrét cél? 
 
Korona Sándor képviselő: Pl. bizottsági ülésen is elhangzott, a képviselőkön kívül lehetnek 
még olyanok, akik látnak olyan dolgokat, amit a képviselők nem látnak. (képviselőkre, külsős 
bizottsági tagokra és a hivatal egy-két dolgozójára gondolt.) Ezt még tavaly szerette volna 
vállalkozói fórum formájában. Ismerve a falu gazdasági helyzetét, le kellene ülni és a 
vállalkozókkal is megbeszélni, ez a gond, 5 % a mozgási tere az önkormányzatnak, nem 
emelhetnek adókat, nem kapnak központi pénzeket, valamit lépni kell. Együtt kellene a 
vállalkozókkal gondolkodni.  
 
Szabó Andrea képviselő: Minden évben van vállalkozói fórum, meg kell tölteni tartalommal. 
Az ötletelésnek nem látja értelmét, erre nincs idő, tegyék a dolgukat, dolgozzanak.  
 
Bencze István polgármester: Tőle sem idegen a közös megbeszélés, ebbe a rohanó világba 
valahogy be kellene építeni, egy óra alatt nem lehet megoldani. 
 
Korona Sándor képviselő: A gazdasági programot nézve meg kell határozni, hogy 
Dömsödnek 4-5 évre mik a tervei. 
 
Szabó Andrea képviselő: Abból, ami pénz rendelkezésre áll, abból lehet meghatározni, hogy 
mit valósítanak meg, nem az ötletekből.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Ez legyen a másodlagos szempont. Mik a tervek, el kell kezdeni 
kidolgozni, s utána beadni akár a megyei közgyűléshez segítségre, ugyanúgy a 
kormányhivatalhoz is. Ha a kalandparkra, a családi piknik parkra kész lenne, kiköltségelve, 
látványtervvel, ez kész anyag lenne. 
 
Bencze István polgármester: Ez így lenne jó, de Dömsödnek nem ilyen problémája van. 
Olyan problémák vannak, hogy segélyt nem tudnak adni, nem tudnak szociális és 
bérlakásokat felújítani, teljesen tönkre mennek.  
Március végére összehívnak egy vállalkozói fórumot, Marjay Gyula a VOSZ. alelnöke 
segítségével előadót tudnak hívni, probléma viszont, hogy a személyes meghívó ellenére gyér 
volt a részvétel. Kérdés, hogy a dömsödi vállalkozók vannak-e olyan tőkeerősek, hogy 
tudnának az önkormányzat problémáján segíteni azon kívül, hogy befizetik az adót?  
 
Korona Sándor képviselő: A boltosok panaszkodnak, hogy fizetnek raktár után, üzlet után, s 
a gazda pl. a magtár után, tároló után, üzem után miért nem fizet. Telephely adót kellene 
fizetnie.  Ez bevételi forrás lehetne az önkormányzatnak. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Már alig van vállalkozó a faluban. 
 
Hangos vita!  
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Az ülésen több napirendi pont nem lévén, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze 
István polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 
               polgármester       jegyző 


