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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: 2016. május 25.  
 
 
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, Béczi János Sportcsarnok vezető, Christoph Gáborné Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálatvezető, Csikós Lászlóné OMK. igazgató, Köntös Ágnes DLAMI 
igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mészáros Pálné iskolaigazgató, Orosz 
Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Pest megyei Kormányhivatal 
Ráckevei Járási Hivatal vezetője 
 
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, Huszár Péter Bence PM. Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal 
vezető, Vass Ilona múzeum vezető, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető.  
 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, az intézményvezetőket, és a 
meghívottakat.  Megállapítja, hogy 9 megválasztott képviselőből 8 képviselő jelen van, az 
ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyebek napirend 
keretében tárgyalja a testület 
a./ dekantált víz elvezetését,  
b./ Juhász Lajos kérelmét,  
c./ Kisebbségi Önkormányzat kérelmét, 
d./ Petőfi úti híd tervezésére beérkezett pályázatokat, 
e./ DUSE kérelmét.  
 
Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2016. (V.25.) 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./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak átfogó értékelése – 2015.  
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4./ Petőfi úti híd építése 
5./ Petőfi Sándor Oktatási és Közművelődési Központ beszámolója 
6./ Beszámoló a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár munkájáról 
7./ Petőfi Emlékmúzeum beszámolója 
8./ Dömsödi Hirnök 2015. évi beszámolója 
9./ Egyebek 

a./ Dekantált víz elvezetése 
b./ Juhász Lajos kérelme 
c./ Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
d./ DUSE kérelme 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

51/2016. (V.25.) 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./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak átfogó értékelése – 2015.  
4./ Petőfi úti híd építése 
5./ Petőfi Sándor Oktatási és Közművelődési Központ beszámolója 
6./ Beszámoló a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár munkájáról 
7./ Petőfi Emlékmúzeum beszámolója 
8./ Dömsödi Hirnök 2015. évi beszámolója 
9./ Egyebek 

a./ Dekantált víz elvezetése 
b./ Juhász Lajos kérelme 
c./ Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
d./ DUSE kérelme 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

……../2016. (V.25.) Kt.számú 
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Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

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

52/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés  között eltelt időszak eseményeiről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztést – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Lázár József képviselő: A Főgázzal folytatott tárgyalás eredményéről érdeklődik, illetve a 
rendőrkapitánnyal történő beszélgetésről, a közbiztonság helyzete romlott, javult, vagy 
stagnál? 
 
Bencze István polgármester: A Főgáz képviselője azért kereste meg, mert egy írásos ajánlatot 
hoztak az OMK energetikai korszerűsítésére vonatkozóan, amely fűtő berendezések cseréjére 
vonatkozna, 10 éves szerződés keretében. Bizottsági ülést követően kerül a testület elé. 
Egyébként többet várt ettől a lehetőségtől. 
A rendőrkaptánnyal történt találkozás alkalmával átbeszélték a település közbiztonsági 
helyzetét, most nincs Dömsödön probléma, különösen a belterület vonatkozásában.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem  hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………../2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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53/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
átfogó értékelése – 2015.  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán  jegyző: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy ilyenkor 
tavasszal a gyermekvédelmi törvény szerint meghatározott feladat a gyermekvédelmi 
feladatokról történő beszámoló. A beszámoló a jogszabályban meghatározott tartalmi 
felépítést követi, áttekintést ad mind a demográfiai adatokról, mind a gyermeknek a 
különböző pénzbeli és egyéb ellátásával kapcsolatban.  
 
Korona Sándor képviselő: Kiegészítő javaslata lenne, ebben az évben három alkalommal 
nyílik meg a lehetőség a központi pályázati rendszerben, hogy tanoda alakuljon Dömsödön, 
hogy tudjanak kialakítani egy olyan esélyegyenlőségi plusz szolgáltató helyet, ahol a 
hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek tudnának esélyt nyújtani arra, hogy biztosabban és 
jobban be tudjanak épülni a társadalomba, a település életébe. Még két alkalommal 
beadhatnák – civil szervezet, vagy ház – adhatná be. Kéri a képviselőket, gondolják át ennek 
lehetőségét.  Dömsödön van egy gyerekház, ezért nagyobb esély van arra, hogy egy tanodai 
pályázatot megnyerjenek 0-14 éves korig tudnának így támogatást vagy segítséget nyújtani 
ahhoz, hogy ne kallódjanak el emberek, illetve a falunak ne növekedjen azon problémája, 
amelyet a hátrányos helyzetű réteg okozhat. Kéri a támogatást, hogy vagy az egyesület, vagy 
az egyház be tudja adni a pályázatot. 
 
Bencze István polgármester: Beszéltek már róla, hogy fel kellene keresni olyan települést, 
ahol ilyen tanoda működik és jól működik. Egy írásos anyagot összeállítani és tapasztalatokat 
gyűjteni, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni.  
 
Korona Sándor képviselő: Két tanoda vezetője volt a gyerekházban, véleményük szerint is 
nagy az esély, hogy Dömsöd nyerjen a pályázaton. Ők – Monor és Budajenő – pedig a 
tapasztalatukat át fogják adni. Segítnének abban, hogy miről szól ez a tanoda. Ahol működik, 
nagy segítséget nyújt a településnek és annak a közösségnek, hogy valamilyen formában ki 
tudjanak törni abból az állapotból, ahova kerültek. A nyár folyamán – ha nem lesz testület 
ülés – meg tudják szervezni, akit érdekel, tekintsék meg.  
 
Szabó Andrea OKSB elnöke: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta, részletes, 
alapos anyag került a képviselők elé. Kiemelte azt a pozitív dolgokat, hogy a 0-6 éves 
korosztály száma, ha csekély mértékben is, de nőtt. A bölcsődéről beszélgettek még, amely a 
következő időszakban kötelező lesz. A beszámolóból kitűnt, hogy a foglalkoztatottság 
alacsony. A problémát abban látják, hogy sokszor lenne munka, foglalkoztató cég, de ezek az 
emberek nem tudják a munkamorált tartani. Munkaidő lejárta előtt haza mennek, inkább 
otthon sétálgatnak a segélyes pénzből. Komplex ellátó rendszer van felettük – rendszeres, 
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rendkívüli gyermekvédelmi támogatások – olyan programot kellene elindítani, amely 
munkára tanítja őket.  
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István polgármester: Ugyanezzel a problémával küzd az önkormányzat is, 80-100 
közfoglalkoztatottat foglakoztatnak, nagyobb részük egy-két órás munka után olyan állapotba 
kerülnek, hogy hasznavehetetlen.  
 
Lázár József képviselő: Az önkormányzat adja a segítséget, várják el a másik féltől, hogy ő is 
próbáljon valamit tenni a megélhetéséért.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközségi 
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi átfogó 
értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Felelős: jegyző 
Határid ő: azonnal 

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

54/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközségi 
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi átfogó 
értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Felelős: jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
4./ Petőfi úti híd építése 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztést – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy ma kapott az 
FM-től egy mailt, egy kötelezvényt kapott, mely arról szól, hogy az önkormányzat vállalja a 
híd építésének menedzselését 100.-Ft. + önerő nagyságban (itt az önerőt kérik megjelölni) 
Telefonon az ügyintézővel megbeszélte, hogy csak utána írja alá a kötelezvényt, miután 
kezükben lesz egy konkrét költségbecslés.  
A tűzszerészeket is megkeresték, akik a napokban küldenek egy csoportot, akik a helyszín 
megtekintése után megadják árajánlatukat. 
Három ajánlatot kaptak a tervezésre és a költségbecslés elkészítésére.  
Összefoglalta a három írásbeli árajánlatot.  
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Legelőnyösebb ajánlatot a Pont-Terv Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. adta, 7,4 millió Ft. 
+ ÁFA összeggel. (tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv)  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A híd nincs elnevezve Petőfi hídnak, kéri, hogy ezt így a 
jövőben ne használják, mert megtévesztő. Petőfi úti hídként nevezzék.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, észrevétel nem  hangzott el, Bencze 
István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………../2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Holt-Dunaág feletti 
Petőfi utca átvezetés új híddal történő kiváltására irányuló projekt 
tanulmánytervének, költségvetésének, építési és kiviteli tervének elkészítésére kiírt 
pályázat nyerteseként a Pont-TERV ZRt. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) u. 
ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a 
szerződéskötésre azzal, hogy az építési és kiviteli tervek megrendelésére csak abba 
az esetben kerüljön sor, ha a híd építését a Földművelődésügyi Minisztérium 
támogatásban részesíti, és az erre vonatkozó támogatási szerződés megkötésre 
kerül. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

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

55/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Holt-Dunaág feletti 
Petőfi utca átvezetés új híddal történő kiváltására irányuló projekt 
tanulmánytervének, költségvetésének, építési és kiviteli tervének elkészítésére kiírt 
pályázat nyerteseként a Pont-TERV ZRt. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) u. 
ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a 
szerződéskötésre azzal, hogy az építési és kiviteli tervek megrendelésére csak abba 
az esetben kerüljön sor, ha a híd építését a Földművelődésügyi Minisztérium 
támogatásban részesíti, és az erre vonatkozó támogatási szerződés megkötésre 
kerül. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
5./ Petőfi Sándor Oktatási és Közművelődési Központ beszámolója 
Előadó. Bencze István polgármester 
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(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Szabó Andrea OKSB. elnöke: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta, az igazgató 
asszony részletezte a programokat. Nagyon sok választék van a rendelkezésre álló 
költségvetéshez viszonyítva. Megállapították, annak ellenére, hogy egy kicsivel több pénz 
jutott a programokra, még mindig kevés ahhoz, hogy optimálisan tudjanak tervezni.   
Fontosnak tartják, hogy ebben az évben a vizesblokkok felújításra kerüljenek, a rendezvények 
tekintetében elengedhetetlen, hogy a higiéniát a mosdókban biztosítani tudják. Ebben az 
évben lehet-e arról szó, hogy elkülönítsenek pénzt és rendbe hozzák a férfi és női mosdót? 
Ha egymillió Ft. a bevétel, akkor meg kellene csinálni, hisz ez pénzt is hoz, ha több 
rendezvény van.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A költségvetésben tervezve van.  
 
Bencze István polgármester: Az épület teljes felújításra szorulna, nyílászárók, fűtés rendszer, 
elektromos rendszer, a víz csatornahálózatról beszélnek most. Mindenre ráférne egy felújítás. 
Amint lesz egy olyan pályázat, amit ide tudnak illeszteni az lesz a következő.  
 
Lázár József képviselő: Szeretné, ha belevennék a kamera rendszert is, mert félnek kiállítani, 
tűnnek el kiállított tárgyak. Ha megcsinálják a felújítást, jó lenne a kamerarendszer is 
megvalósulna. 
 
Muzs János képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott, az lenne célszerű, ha egy fontossági 
sorrendet tudnának felállítani, akár műszaki szakember bevonásával, mi az, amit fontossági 
sorrendben rögtön meg kellene csinálni. A vizesblokk, ami nem tűr halasztást, a körfolyosók 
is beáztak. A kiállítások kapcsán felmerült a biztonság, ezt össze lehetne fontossági 
sorrendben írni, s az alapján haladni, nem ide kapni, oda kapni. Lehetne rá felkészülni 
költségvetési szinten.  
 
Bencze István polgármester: Egyetért, de költségvetési szinten nem lesz pénz, csak akkor 
lesz – a csatornarendszert kivéve – ha tudnak pályázni. Ez kb. egy milliós nagyságrend.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint – ha saját erőből végzik a felújítást, akkor 
egy-egy rész 6-800 ezer Ft-ba kerül.  
Természetesen van terv a felújításokra, van fontossági sorrend felállítva, de az élet nem 
mindig azt hozza. Májusra volt tervezve, de inkább megvárnák vele a nyári szünetet.  
A beszámoló azt mutatja, hogy az OMK-ban komoly munka folyik, rengeteg ember 
megfordul, sok rendezvény van.  Egy dolog, ami megdöbbenti, hogy a jegybevétel 103 ezer 
Ft. A rendezvények egy részét jegybevételessé kell tenni. Mozduljanak el abban az irányban, 
hogy nincs minden ingyen Dömsödön, kérjenek jegyre 200.-Ft-ot.  
 
Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgató: Tavaly 600 ezer Ft-ot kapott közművelődésre, 
ebből nem tud idehozni olyan színvonalas színházi előadást vagy bármilyen rendezvényt, 
amiért bevételt tudnak kérni. Amikor nem profikból álló előadást hoznak ide, nagyon 
minimális összeget lehet elkérni, vagy semmit. 600 ezer Ft-ból ezt lehet kihozni.  
 
Korona Sándor képviselő: Gratulál a sok programhoz és az OMK működéséhez. Javasolja, 
gondolják át annak lehetőségét, ha ennyi bevétel képződik, nem csak jegybevételből, hanem 
terembérletből is, hogy pár évig ezt a keretet megosztva, egyik évben a vizesblokk 
felújítására, másik évben a körfolyosó szigetelésére, szakaszosan inkább erre fordítsák a 
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bevételt. Nem látja, hogy ez a pénzt hova kerül, mire fordítják az OMK-n belül. Jó lenne, ha 
ilyen irányba indulnának, ez a falu közösségi helye, itt sok közösségi program van, amely 
igényli, hogy olyan feltételek legyenek, amely egyre jobb, egyre korszerűbb. Gratulál a 
munkához.  
 
Csikós Lászlóné OMK. igazgató: A bevételek az önkormányzat pénztárába kerülnek 
befizetésre.  
 
Muzs János képviselő: Az Europop fesztiválon megjelent nézői létszámra hívta fel a 
figyelmet, valamint az ezzel összefüggő érdektelenségre, annak ellenére, hogy ingyenes és 
színvonalas volt a program. Ha az ingyenes programokra nem jönnek, nagyon nehéz behozni 
úgy az embereket, hogy még fizetni is kellene érte. Mit kellene tenni, hogy be tudják hozni a 
látogatókat egy-egy rendezvényre. 
 
Lázár József képviselő: Itt volt a falugyűlés, 47 lakostárs volt jelen ott, ahol a falu életéről 
beszélgetnek, információs cserélnek. Nem tudja, mit kellene idehozni, hogy néhány embernek 
felkeltsék az érdeklődését.  
 
Csikós Lászlóné OMK. igazgató elmondta, hogy több ízben meghirdették, szórólapon, 
plakátokon, interneten az Europop fesztivált, ennek ellenére sajnálatosan nagyon szerény volt 
az érdeklődés. A résztvevők részéről a visszajelzés nagyon pozitív volt, megköszöni az 
önkormányzat segítését, támogatását a program sikeres megrendezéséhez. Szűcs Julianna 
képviselőnek is megköszöni a felajánlását, amellyel a résztvevők étkeztetésében részt vett.  
 
Bencze István polgármester: A méltatlan 600 ezer Ft-os működési keret ellenére is 
megtöltötték tartalommal a házat. Ez a ház dolgozóinak munkáját dicséri, mellyel elégedettek. 
Megköszöni a OMK. vezetőjének és munkatársainak munkáját.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

56/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
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Határid ő: azonnal 
 
6./ Beszámoló a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár munkájáról  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Szabó Andrea OKSB. elnöke: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta. A 
beszámoló kissé rendhagyó, a könyvtár 25 éves múltjára visszatekintés. A beszámolót 
elfogadta a bizottság.  
 
Bencze István polgármester: A beszámoló valóban formabontó volt, de élvezettel olvasta. 
Olvassa a beszámolóban, hogy raktározási problémája van a könyvtárnak. 
 
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető: Igen, probléma a raktározás. Másik probléma a 
nyári nagy meleg, ezért vezették be a nyári nyitva tartást. Délelőtt tartanak nyitva,  mert 
délután a nagy melegben ha besüt a nap, nem lehet az épületben tartózkodni.  
 
Szabó Andrea képviselő: Legalább egy klíma segítene a problémán, mely 190-200 ezer Ft-
ból megoldható lenne. Legalább az első részben elhelyezni egy klímát, mert nem tudnak 
szellőztetni sem, nincs légmozgás. 
 
Bencze István polgármester: A költségvetés tárgyalásakor ezt jelezzék, ha megengedi az 
anyagi helyzet, betervezik.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a könyvtár munkatársainak munkáját, majd szavazásra bocsátotta 
az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyközségi Könyvtár 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

57/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyközségi Könyvtár 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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7./ Petőfi Emlékmúzeum beszámolója 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Szabó Andrea OKSB. elnöke: A bizottság a beszámolót megtárgyalta. A múzeum vezetője a 
múzeum látogatottságáról írt. Meg tudja erősíteni, hogy az iskola részéről nagyon gyér az 
érdeklődés a gyűjtemény iránt.  
Az ipartestületi kiállítást is csak 2-3 osztály tekintette meg. Nem érti az érdektelenséget az 
iskola részéről. Apajon is van egy gyűjteménye, felajánlotta, hogy kivisz csoportokat, akár  
erékpárral osztálykirándulásnak beillő program, egy jelentkező nem volt rá. Értéket látnának a 
gyerekek, tanulhatnának, olyant, ami már elveszett, eszközöket láthatnának, nem tudja mi az 
oka az érdektelenségnek. A beszámoló másik részében a rendezvényekről adott tájékoztatót. 
Mindig igyekszik valamilyen kulturális rendezvényt létrehozni, kitalálni a múzeumhoz 
kapcsolódóan. A múzeumban is problémát jelent a raktározás. A múzeum gyűjteménye olyan 
dolgokból áll össze, amely nem kapcsolódik egymáshoz. Mivel nincs raktár, nem lehet 
szelektálni. Kellene egy olyan raktár, ahova el tudja pakolni, ami éppen nem aktuális, tudna 
időszaki tárlatot is rendezni, ha lenne tároló helyiség. Vannak mindig felajánlások, amit 
odaadnának idősek, amit nem szabadna elengedni. 
 
Bencze István polgármester: Az ilyen raktározási gondok akkor oldódnának meg, ha a Hajós 
kastélyt fel tudnák újítani.  
 
Szabó  Andrea képviselő: Ha tudnának egy helytörténeti kiállító helyet nyitni, ki lehetne 
venni a múzeumból, ami nem Petőfihez tartozik, mert ilyen tárgyból rengeteg van.  
 
Bencze István polgármester: A Petőfi út Szabadság út sarkán lévő épület megvásárlásáról 
döntött a testület, ismert okok miatt meghiúsult az adás-vétel. Ez az épület – felújítás után – a  
legmegfelelőbb lett volna helytörténeti gyűjtemény céljára.  
 
Szabó Andrea képviselő: Előbb utóbb neki kell menni ennek a problémának, minden falunak 
van faluháza, gyűjteménye, múzeuma. Ez is fontos az emberek nevelésében, a szemlélet 
formálásában, a múlt meghatározza a jövőt. Pár millióba bele kerül egy parasztház, valahol 
venni kellene. Olcsón lehet kapni.  
 
Bencze István polgármester: Sajnos ez a néhány millió Ft. sem áll rendelkezésre. Egyszer el 
kellene jutni oda, hogy a költségvetés tervezésénél 3-5 millió Ft-ot elkülönítsenek erre a célra. 
 
Szabó Andrea képviselő: Öt éves tervet készítettek, a képviselők beadták elképzeléseiket, 
kevesebbet kellene tervezni és jó lenne legalább egy-két dolgot betartani.  
 
Vass Ilona múzeumvezető: Csak megerősíteni tudja, hogy egy-két osztály kivételével nincs 
érdeklődés, egy-két pedagógus van, akivel intenzíven együtt lehet működni, lehet rájuk 
számítani, akik nem csak a Petőfi gyűjteményt nézik meg, hanem néprajzi órákat is 
igényelnek. Megköszöni a Képviselő-testületnek a Petőfi társaság találkozásának 
megrendezéséhez és egy kiállítás megrendezéséhez nyújtott anyagi támogatását, amelyből a 
parókián megrendezett kiállítás riasztórendszerét tudta megoldani.  
 
Lázár József képviselő: Régóta szeretné, hogy ezt a Bajcsy Zs. úti épületet megfelelő 
állapotba hozzák. Ha így halad, nem tudni meddig bírja állva, nincs olyan rész, ami még 
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működik rajta. Van két szomszéd, az egyik ház düledezik, a másik gazdátlan ház is dől, lehet-
e ezekkel a szomszédokkal csinálni valamit, kötelezni őket arra, hogy valamit tegyenek.  
 
Az önkormányzat nem tudja kötelezni, itt nincs építéshatóság. Tudomása szerint az egyik 
tulajdonos már kapott kötelezést az építésfelügyelettől bontásra. A végrehajtás szakaszában 
van. A másik épületre nem történt kötelezés, tekintve, hogy a tulajdonost sehol nem lelik fel.  
 
Korona Sándor képviselő: Dömsöd legfőbb vonzereje a Petőfi emlékhelyek sokasága. Egy 
sor olyan dolog van – múzeum, tér, szülői ház, Petőfi fa – amely irodalmi egyéb turisztikai 
szempontból vonzerő, oda kellene figyelni, erre az épületegyüttesre még több figyelmet 
kellene fordítani ez egy hatalmas érték. Valamilyen formában lépést kellene tenni, hogy a 
szomszédok tegyenek valamit, át fognak omlani a házak, veszélyeztetik a múzeum épségét. 
Mindkét épület falazata szét van ázva. Ha nincs pályázati pénz, egy képviselői határozat, 
javaslat alapján kérjék a minisztériumot, ez egy országos értékű épület, hátha külön elbírálás 
alapján kapnának rá keretet. Esetleg meg kellene keresni a Petőfi Társaságot. Ott vannak a  
Vecsési-Bazsonyi képek, annak minőségét, állapotát veszélyezteti a penészedő, vizesedő fal.  
A programokkal kapcsolatban: néhány csoporttal volt a múzeumban, a vezető lelkesen 
bemutatja a múzeumot, sok szeretettel, igazi házigazdaként várja őket. Ha jobban tudnák 
hírverésben is kihozni, jobban el tudnák adni, több látogató lenne, több bevétel lenne, ezért 
azon van, hogy a kerékpáros turisták és mások még jobban jöjjenek Dömsödre. 
 
Bencze István polgármester: Nagyon  jó az ötlet, de nincs olyan szerv, amelyhez sokkal 
sürgősebb problémával oda lehetne fordulni. Jelezni lehet, pénz erre nem fognak adni. 
Pályázni kell, azt viszont azért nehéz, mert a dömsödi múzeum nincs a műemlékek között. De 
pályázni kell, mert saját erőből nem fogják tudni felújítani.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha nem is műemlék, de kulturális örökségről van szó, vannak 
olyan minisztériumi alapok, amelyekből lehet adott esetben célzott támogatást nyújtani. 
Hasonló alapból történik meg a Petőfi út átvezetése egy hídszerkezettel. Meg lehet próbálni.  
 
Korona Sándor képviselő: Van műszaki tartalom, tavaly építészek felmérték milyen 
állapotban van, mit kellene javítani. Ez készen van, ha jön egy pályázati lehetőség, fel lehet 
használni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Egyetért Korona Sándorral, van a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium, van a Petőfi Társaság, a problémát lehet feléjük jelezni. 
 
Bencze István polgármester: Ha megvan a műszaki tartalom, egy – polgármester által írt – 
levéllel elküldik az Emberi Erőforrások Minisztériumába, meglátják, mit reagálnak.  
 
Szabó Andrea képviselő: A múzeumvezető most kapta vissza a leltárjegyzéket Ráckevéről, a 
67-es évre vonatkozóan, akkor mi volt leltárban. Ez az első dokumentum, ami Dömsöd 
kezében van, hogy mi volt akkor a múzeumban. Utána lehetne nézni, hogy jogilag ezek most 
hol vannak. Jó lenne, ha visszajönne az, ami Dömsödé volt. Ezek Dömsödöt illetnék, 
ugyanúgy, mint a levéltár egyik szobájának falán lógó hatalmas Dömsöd térkép az 1800-as 
évekből.  
 
Bencze István polgármester: Meg kell nézni, melyik az a szerv, ahol a nyomára lehetne lelni.  
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Szűcs Julianna képviselő: A Petőfi Múzeumra lehetett volna pályázni, ha műemlék épület 
lenne. Lehetne-e a Műemlékvédelmi Hivatalban ezt a dolgot rendbe tenni? Múzeumként 
működik, múzeumként látogatják, rendbe kellene tenni az alapokat, hogy műemlék legyen az 
épület, műemlékké nyilvánítani. Mi a feltétele ennek, milyen hatóságok megkeresése 
szükséges stb. Tegyék meg, mert ha műemlék lett volna, már 2-3 pályázaton is részt vehettek 
volna. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Meg kell nézni, mi a műemlékké nyilvánítás alapfeltételei, 
amennyiben megfelel, akkor kérni kell. Utána néz.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a múzeum vezetőjének munkáját, majd szavazásra bocsátotta az 
alábbi határozati javaslatot: 
 

………../2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfi Emlékmúzeum 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

58/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfi Emlékmúzeum 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
8./ Dömsödi Hirnök 2015. évi beszámolója 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Szabó Andrea képviselő, OKSB. elnöke: Ismét felvetődött a Hirnök megjelenésének 
időpontja, amely összefüggésben van a cikkek aktualitásával. A főszerkesztő javaslata, hogy 
az internetre ne tegyenek fel olyan cikket teljes egészében, amelyek az újságban is 
megjelennek majd, emiatt nem veszik meg az újságot. Gondoltak arra, mivel nincs eléggé jól 
kihasználva a weboldal kultúra rovata, ide fel lehet tenni egy kivonatot olyan kulturális 
cikkből, amely csak részletet tartalmaz a cikkből. Az újságban jelenjen meg teljes egészében, 
a médiahordozókon pedig csak kivonatos formában figyelemfelkeltő módon. Az újság 
egyébként a megszokott jó módon működik, a kereslet szám nem igazolja, hogy érdektelenség 
van. A beszámolót elfogadta a bizottság. 
 



13 
 

Bencze István polgármester: A térség 20-22 településéről kap minden hónapban helyi lapot, a 
Dömsödi Hírnök a legjobbak között van. Az elmúlt héten  kapott e-mailben egy ajánlatot, 
nem gondolja, hogy jobb lenne a kiskunlacházi nyomdánál, de érdemes megnézni. A nyomda 
tulajdonosával folytatott beszélgetés alkalmával ígéretet tett arra, hogy az idén a nyomdai 
árakon nem emelnek Dömsödnek.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a szerkesztő 
munkáját, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsödi Hírnök 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

59/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsödi Hírnök 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
9./ Egyebek 
a./ Dekantált víz elvezetése 
 
Bencze István polgármester: Előterjesztésében elmondja, mint ismert, a dekantált víz 
normális elvezetésére – ami az uniós projektből kimaradt – három cégtől kértek ajánlatot, 
mivel a jelenlegi megoldás nem megfelelő. Bejelentés szerint vizisiklók is előfordulnak a 
környéken. Megoldásra vár a feladat. Három ajánlatot kaptak, a három ajánlat közül a 
DAKÖV. Kft. a legkedvezőbb, 11.814.678.-Ft. bruttó összeg. Ennek fedezete egyrészt a 
DIAMIT Zrt.  által átutalt 4.700 e Ft., továbbá a DIAMIT Zrt. által átadott 2 db szivattyú, 
1.200 e Ft. értékben, a fennmaradó összeget a DAKÖV. Kft. által bérleti díjra átutalt 
összegből finanszíroznák.  
 
Muzs János képviselő: Belenézett az ajánlatba, mindenfajta utána érdeklődés nélkül, 
megnézte a felsorolt anyagköltségeket, két céget megkérdezett, az ajánlati felsorolásnál 228 
méter 110 vízcsőről volt szó, másik oldalon 386 fm-ről, ez számára nem tiszta pont.  
Felsorolták a folyóméter árat 4500.-Ft + ÁFA összegben, ismeretlenül két céget felhívott, 
ahol ugyanennyiért ÁFA-val együtt lenne az ár. Ha kivetíti 6-700 ezer Ft. Kérdezi, hogy az 
önkormányzat számára mennyire van jelentősége, hogy utána járjanak. Ezt árajánlatként 
adták, s elméletileg alkuképes? 
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Bencze István polgármester: Ezt bizottsági szinten kellett volna részleteiben kitárgyalni. Nem 
tudják külön, vagy egyben megrendelik az egészet, vagy nem csinálják meg. Ezt árajánlatként 
adták.  Rá lehet kérdezni, de ha most nem döntenek erről, akkor ismét elodázzák.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A három ajánlat közül csak a legutolsó ajánlatban van 
tételesen felsorolva az ára. 
 
Muzs János képviselő: A másik két ajánlattevő csak egy összesített árat adott? Az 
önkormányzat érdeke kívánja-e hogy belemélyedjenek?  
 
Bencze István polgármester: Az önkormányzat érdeke az, hogy ennyi pénz van rá, nem több, 
ugyanebben a témában legutóbb egy 17 milliós tétel volt a képviselők előtt, az előtt pedig egy 
74 milliós. 
 
Muzs János képviselő: Ezt az egy tételt emelte ki, ahol 6-700 ezer Ft. a különbség.   
 
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy napolják el a döntést, bizottsági ülésre meg kell 
hívni a három cég képviselőjét. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Nem javasolja a döntés elnapolását, ez ugyanakkora 
probléma, még ha 700 ezer Ft-ot nyernek is, nem a nyertesnek látszó cég ajánlatában van. Ha 
elkezdik tételesen vizsgálni, nem lesz elvezetve a víz, óriási problémát jelent már most is, 
megtelik a málé, a Rákóczi út végig vízben áll. Megint kicsúsznak az időből.  
 
Muzs János képviselő: Ez csak egy tétel volt, nem tudni a többi tételnél hogy van.  
 
Bencze István polgármester: Kéri a Gazdasági bizottság elnökét, a következő bizottsági 
ülésig vizsgáltassák át az árajánlatokat és ennél kedvezőbbet próbáljanak meg hozni.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíró utcai 
vízműtelepről történő dekantált víz elvezetésére vonatkozó döntését elnapolja 
azzal, hogy felkéri a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökét, hogy a 
következő bizottsági ülésig vizsgáltassák át az árajánlatokat és kedvezőbbet 
próbáljanak meg hozni. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 
 

60/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
 



15 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíró utcai 
vízműtelepről történő dekantált víz elvezetésére vonatkozó döntését elnapolja 
azzal, hogy felkéri a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökét, hogy a 
következő bizottsági ülésig vizsgáltassák át az árajánlatokat és kedvezőbbet 
próbáljanak meg hozni. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Korona Sándor képviselő: Korábban kiderült, hogy ez tervezői hiba miatt történt így, nem 
ennyi vízre számítottak. Ekkorát tévedni lehet, de aki ezt megtervezte, s ezt a rendszert így 
kiépítette, az ő felelőssége is megvan, őket is meg kellene keresni. A költségviselés 
milyensége, mindent a DAKÖV és az önkormányzat fog állni. 
 
Bencze István polgármester: Ez egy konzorcium volt – kivitelező-tervező – A DIAMIT Zrt. 
azért mondott le a közel 6 millió Ft-ról, emiatt. A DIAMIT kiadta egy alvállalkozónak.  
A dömsödi önkormányzatot képviselő mérnökcsoport ezt átvette, a polgármester pedig aláírta.  
 
Muzs János képviselő: Kérdés, hogy a két adat közül melyik a tényleges számítási alap, a 
228, vagy a 386 fm.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Ha döntés várnak, akkor megfelelő információt kell, hogy 
kapjanak a képviselők, ami alapján dönteni tudnak a kiválasztásról. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Feltételezhetően nem egy nyomvonalon akarja vinni.  
 
Bencze István polgármester: Bizottsági ülésen ki fogják tárgyalni. 
 
b./ Juhász Lajos kérelme 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Javasolja, miután a meghívó kiküldése után érkezett a kérelem, a 
közeljövőben újabb rendkívüli ülés összehívására kerül sor, ezeket a kérdéses napirendeket a 
rk. ülésre visszahoznák.  
 
Szabó  Andrea képviselő: Tudomása szerint Juhász Lajos ezzel a céllal vette bérbe a vastelep 
melletti területet is, és teli van sittel, legalább 16 m3, pár bála le van rakva, de hátul pala és 
betonos sitt törmelék.  
 
Bencze István polgármester: Javasolja a napirend elnapolását. Utána kell nézni, hogy bérbe 
adható-e, hisz az egy uniós pénzből rekultivált terület. 
 
dr. Bencze Zoltán  jegyző: Véleménye szerint a térképnél fontosabb, hogy sittet tárolnak a 
területen, meg kell nézni, ha így  van, a másik területet ugyanez a bérlő használja, kérdés, 
hogy bérbe adható-e a terület, és bérbe akarja-e adni az önkormányzat. Amíg ezek ki nem 
derülnek, el kell halasztani a döntést.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…………/2016. (V.25.) Kt.számú 
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Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0395/105, 0395/6  
hrsz-ú ingatlanok bérletére vonatkozó kérelem ügyében a döntést következő 
ülésére napolja el. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

61/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0395/105, 0395/6  
hrsz-ú ingatlanok bérletére vonatkozó kérelem ügyében a döntést következő 
ülésére napolja el. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szűcs Julianna képviselő: Nem lehetne az illegálisan sittet lerakó ellen rendőrségi feljelentést 
tenni?  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Hulladékgazdálkodási jogkörben kell eljárni, meg kell nézni hol 
van a sitt lerakva, ha nem deríthető ki, hogy ki volt a lerakó, ki a tulajdonosa a hulladéknak, 
ebben az esetben a hulladék birtokosnak a kötelezettsége, illetve őt kell kötelezni a terület 
hulladékmentesítésre, s emellett hulladékgazdálkodási bírsággal is sújtható.  
 
c./ Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Egy adminisztrációs hiba okozta a feladata alapú támogatás 
kiesését. A feladat alapú támogatás egyik feltétele, hogy közmeghallgatást kell tartani a 
testületnek. A testület meg is tartotta tavaly a közmeghallgatást, a meghirdetés ellenére senki 
nem jelent meg rajta. Lejelentették, hogy ez meg volt tartva, de tavasszal kiderült, hogy üres 
jegyzőkönyvet is kellett volna küldeni, amelyben azt rögzítik, hogy a képviselők megjelentek 
és be is zárták a közmeghallgatást. Ez elmaradt, illetve később történt meg, emiatt nem 
fogadták el, ezért nem kaptak feladatalapú támogatást.  
Minden képviselő tisztában van azzal, hogy szociális támogatás terén a tavalyi évet hogy zárta 
az önkormányzat, a szociális támogatásokkal való gazdálkodás nem pénzherdáló, legutóbb is 
egy hónap alatt egyetlen kérelem érkezett be. Úgy gondolja, mivel a szociális támogatások 
rendszerét tartalmazza a rendelet, ezt meg lehet valósítani az Oktatási és Közművelődési 
Bizottsággal közösen. 
 
Bencze István polgármester: A költségvetést nem tartalmaz konkrétan olyan tartalékot, 
amiből ezt meg tudnák tenni, ezzel lavinát indítanának el, vannak nagyon jól dolgozó 
egyesületek, civil szervezetek, akik támogatást kérnének.  
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Szabó Andrea képviselő: Kérdezi, hogy ezzel kb. mennyi pénzt bukott a Kisebbségi 
Önkormányzat?  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem lehet pontosan előre megmondani, különböző számok 
alapján pontokat kapnak, tervezett rendezvények stb. 
 
Szabó Andrea képviselő: A rendezvényekre is pontokat kapnak, volt elég sok rendezvényük. 
Nem sorolná abba a kategóriába, ez nem olyan, hogy autonom támogatást adnak egy 
egyesületnek, ez az önkormányzat hibájából nem lett elküldve, ami miatt a kisebbségi 
önkormányzat ettől a pénztől elesett. Azt tartaná etikusnak, hogy bármilyen forrásból 
valamilyen pénzt adjanak, mert ezt a pénzt az államtól megkapták volna.  
Kérdezi a Kisebbségi Önkormányzat elnökétől, mennyi pénztől estek el, 300 e Ft-tól?  
 
Lakatos Mátyás: Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Véleménye szerint többtől, vannak 
olyan önkormányzatok, amelyek 7-800 ezer Ft-ot is kaptak. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ez attól is függ, hogy konkrétan miket valósítanak meg és annak 
mi az értéke.  
 
Szabó Andrea képviselő: az elvekről beszél, ha valaki hibázik, megbírságolják, ki kell 
fizetni, nem kérdezik, miből.   
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ezért tette a javaslatot, hogy az Oktatási Bizottsággal közösen 
meg lehet oldani.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint ez úgy működhet, hogy a Kisebbségi 
önkormányzat elosztja a pénzt, az Oktatási Bizottság pedig megnézi, s ha megfelelő, 
elfogadják.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Megteszi a  Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatot, s a bizottság 
a szociális keretből jóvá tudja hagyni. ezzel jóvá tudja hagyni, hogy természetbeli ellátásként 
történik meg ennek a kiosztása. A Nemzetiségi Önkormányzat átveszi a pénzt, az előző  
években 250-300 ezer Ft. támogatások voltak. 
 
Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: Ezt bevállalná a bizottság, sikerült eléggé 
visszaszorítani a segélykérők számát. 
 
Korona Sándor képviselő: Ezt a javaslatot támogatja, hogy így kapják meg a pénzt.  
 
Szabó Andrea képviselő: Szintén támogatja.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Ha jól hallotta, itt osztott a felelősség is, nem jelentek meg a 
közmeghallgatáson.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Arról nem a Nemzetiségi Önkormányzat tehet, meghirdették 
időben a közmeghallgatást, itt is voltak, (gyerekház képviselője, nemzetiségi önkormányzat 
majdnem teljes létszámmal) fél órát vártak, nem jött senki. Ettől függetlenül olyan célra kéri a 
Nemzetiségi Önkormányzat, olyanok részére kéri a támogatást, akik nem járnak 
meghallgatásra, a gyerekekről van szó.  
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Korona Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a közmeghallgatást csak az OMK-ban lehet 
megtartani, ez a hivatalos helye? 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Bárhol meg lehet tartani. 
 
Korona Sándor képviselő: Meg lehetne tartani a Gyerekházban is, mert bármilyen közös 
program van, nagyon sűrűn és nagyon sokan el szoktak jönni. Esetleg oda hirdetnék meg a 
közmeghallgatást, talán többen eljönnének. Egyeztessék az időpontot.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Összefoglalja az elhangzottak és az alábbiak javaslatot teszi. A 
Képviselő-testület támogatja a Nemzetiségi Önkormányzat kérését, hogy a Dömsödi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat az Oktatási és Közművelődési Bizottsággal közösen a 2016. 
évben a szociális keret terhére tanszertámogatást nyújtson a Nemzeti Önkormányzat által 
javasolt nemzetiségi családok részére.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nemzetiségi 
Önkormányzat kérését, hogy a Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 
Oktatási és Közművelődési Bizottsággal közösen a 2016. évben a szociális keret 
terhére tanszertámogatást nyújtson a Nemzetiségi Önkormányzat által javasolt 
nemzetiségi családok részére.  
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

62/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nemzetiségi 
Önkormányzat kérését, hogy a Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 
Oktatási és Közművelődési Bizottsággal közösen a 2016. évben a szociális keret 
terhére tanszertámogatást nyújtson a Nemzetiségi Önkormányzat által javasolt 
nemzetiségi családok részére.  
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
d./ DUSE kérelme 
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Bencze István polgármester: Mivel költségvetést érintő tételről van szó, javasolja egy 
következő bizottsági ülésig halasszák el a döntést. Ha a többség úgy gondolja, hogy lehet 
erről szavazni, akkor dönthetnek is. 600 ezer Ft-ról van szó.  
Egyetért a kéréssel, ebben a szituációban jól megindokolta az elnök, van a labdarúgó 
szakosztály, kézilabda szakosztályai, a TAO-ból rendesen tudják támogatni a szakosztályokat, 
ugyanez nem vonatkozik a kajak-kenura, mivel nem tartozik a látványsportok közé. 
Valamilyen módon segíteni kellene. Elenyésző az a bevétel, amit produkálnak, abból nem 
tudják a szakosztályt fenntartani.  
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy ma hívták a Kajak Kenu Szövetségtől, jövő héten 
csütörtökön Szentendrén kerül sor a csónakház felújítására vonatkozó konzorciumi szerződés 
aláírására.  
Tudnak-e dönteni a kérdésről, vagy a Gazdasági Bizottság ülésén tárgyalják először? Nem 
késnek le semmiről, ha a következő ülésen döntenek.  
 
Szabó Andrea képviselő: Mivel tavaly későn került tudomásukra, hogy esetleg kérhetik a 
bérleti díj elengedését, ezért próbáltak most időben lépni. Valóban a három szakosztály közül 
a kajak kenu az, ahol a finanszírozás a leggyengébb lábakon áll, ahol a legtöbb a költség is. 
Az edzői fizetésektől fogva, a tárgyi eszköz fenntartása, javítása, nagy költséggel működik, 
nagyon mínuszos a szakosztály működése. A többi szakosztálynál a TAO feltöltése sokat 
segít. A kézilabda rendben lesz, ha Szigetszentmiklóssal megállapodást kötnek, ők segítenek a 
TAO feltöltésében, a focira tud jutni abból, amit szereztek a környéken, maradt a kajak 
szakosztály, itt a 2,5 – 3 havi bevétel, ami adódik a táboroztatásokból, az egész évi 
költségeket nem tudja fedezni.  
 
Bencze István polgármester: Ezen a szinten kellene támogatni a többi egyesületet is. 
 
Szabó Andrea képviselő: Az elvet nézzék, a gyerekek sportolása, mint olyan, az 
önkormányzat részéről gesztus, hogy megkapták a kajak tanyát, üzemeltethetik a gyerekek 
sportolásával kapcsolatosan, nagyon nemes gesztus lenne, ha a bérleti díjtól eltekintene az 
önkormányzat, mivel ígérvényük van arra, hogy egy szép felújítás van kilátásban. Úgy 
gondolja, hogy ennyivel támogathatja az önkormányzat ennek a sok gyereknek a sportolási 
lehetőségét. Ha döntés születik, kéri, hogy a dömsödi gyerekek érdekében döntsenek 
helyesen. 
 
Bencze István polgármester kérdezi a Gazdasági Bizottság elnökének véleményét.  
 
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A 2016-os bérleti díj be van tervezve bevételként, 
maga az elv támogatandó. Az elnök kérelmében leírta, hogy ezt az összeget a kajak kenu 
szakosztály támogatására fordítanák. Ezt az egyesület tudja valahogy koordinálni?  
 
Szabó Andrea képviselő: Igen, dokumentálják is. Egyébként minden hónap első csütörtökjén 
vannak a nyilvános megbeszéléseik, ahova bárki eljöhet, ha bármire kíváncsi, számlákra, 
edzői munkára, szakmai tevékenységre stb. be lehet tekinteni. 
Ez az összeg csak a kajak szakosztályra fordítódik, a másik két szakosztálynak a TAO  
megoldja a problémáját.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Az elején az Angyalföldi Sportiskola jó lett volna, pontosan az 
ilyen könyörgésektől mentesítette volna az önkormányzatot. Akkor globálisan vállalták, 
mondván, Ambruska Margit és Szabó Gabriella azt mondta, nem kell ide egy sportiskola, aki 
mögött aparát van, pénz van és folyamatossá tudják tenni a támogatás formáját. 
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Megkérdezi Szabó Andreát, tudomása szerint a Fáy András Takarékszövetkezet is támogatja a 
szakosztályt.  
 
Szabó Andrea képviselő: Valamilyen rendezvényt szponzorálhatott, konkrét támogatásról 
nem tud.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Szeretné felhívni a figyelmet, hogy nagyon sok egyéni 
támogatásokat vesznek fel fű alatt, kimennek kéregetik a pénz a működésre. Látták a székek 
helyzetében is, hogy ajándékozni lehet, de annak is van ÁFA értéke. Meg kellene szüntetni, 
hogy házaljanak és úgy házaljanak, hogy  nem lehet nyomon követni, hogy a valóságot 
tartalmazza-e.  
Amikor megkeresték a motorcsónak vételével, arról volt szó, hogy országos bajnokságon nem 
vehetnek részt, mert nincs felszerelés. Ilyenkor hajlamos az ember kinyitni a pénztárcát, s 
utána nyomozza, nincs rálátása hogy hova tűnik, valóban megvan. Ha pl. pénzügyi 
adománnyal segíti a motorcsónakot illetően, miért kell a DUSE-nak ajándékozni, miért kell 
azt valakire adományozni, miért nem teheti meg a Pencz Kft. nevében? Ha a Pencz Kft. 
nevében pénzügyi adománnyal átad 250 ezer Ft-ot azért, hogy meglegyen a motorcsónak, 
erről kellett volna valami adminisztráció, hogy átadta ezt az összeg, nem bevételi, kiadási 
pénztár bizonylatra gondolt, nem pénztár bizonylatra gondol, de valamivel jelezni kellett 
volna felé, hogy le tudja fűzni az adminisztrációjába. Nem lehet felmerülő kérdés utána már, 
amiről megtudta, hogy Szabó Gabriella nevére kerül, hogy az adománya egy magánszemély 
nevére került, ami a gyerekek felé szól, ennek a szakosztálynak a segítésére adott. Hányan 
adtak még így, hogy saját tulajdonjogát képezi az edzőnőnek. Semmit nem látott arról, hogy 
hivatalosan alkalmazva van-e, hivatalosan munkabérért dolgozik, milyen a státusa az 
egyesületen belül. Már erre is adtak pénzt, küldtek 70 ezer Ft-ért fát az edzőnőnek, mondván, 
hogy az edzőnőt nem fizeti az egyesület. Van munkaszerződés az edzőnek az egyesületen 
belül nyomon követhetően, kinek a története ez, hogy fizessen?  
 
Bencze István polgármester: Ez nem a napirendi pont kérdése. Ezt az egyebekben fel lehet 
vetni.  
 
Korona Sándor képviselő: De igen, a gazdálkodásukra hivatkoznak, hogy nincs pénzük.   
 
Bencze István polgármester kérdezi a Gazdasági bizottság elnökét, ragaszkodik a bizottsági 
ülésen való tárgyaláshoz, vagy tudnak erről a kérdésről most szavazni.  
 
Muzs János képviselő: Ha a költségvetésben be van tervezve ez az összeg, és hiányként nem 
jelentkezne, erre a gazdasági vezető tudna választ adni.  
 
Bencze István polgármester: Erre a gazdasági vezető sem tud választ adni, képviselő-testületi 
döntés.  
 
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: Támogatja, véleménye szerint nem szükséges 
bizottsági ülés.  
 
Bencze István polgármester: Arról kell szavazni, hogy erre az évre elengedi a képviselő-
testület a bérleti díjat.  
 
Korona Sándor képviselő: Amikor megkötötték a megállapodást a DUSE-val a kajak tanya 
működtetésére, nagy garanciát vállaltak – megvan a keret, a pénz, minden megvan arra, hogy 
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ezt a kajak tanyát tudják úgy működtetni, hogy ebből kifolyólag ne legyen gondja az 
önkormányzatnak. Némi segítséget elfogadnak. Azóta is némi segítséget kérnek, némi 
problémát jeleznek, állandóan kedvezményeket kérnek. Tavaly hozott a testület egy szociális 
rendelet módosítás,  mely szerint minden tagja kap az önkormányzattól támogatás arra, hogy a 
havi tagdíjat, a rendezvény, verseny költségét tudják fedezni. Jövő héten írják alá a 
konzorciumi szerződést, melynek alapján az ingatlan felújítására pályáznak. Végig kell 
gondolni, ebben az évben változni fog az épület állaga, minősége, s ebben az évben elengedik 
a bérleti díjat.  Nem mondja, hogy díjat kellene emelni, de át kellene gondolni, hogy az egész 
rendszert újra számolják, mert egy teljesen más kategóriájú épületben fognak ott maradni 
kilenc évig. Legyen az önkormányzat bőkezű, segítsék is, nem a gyerekek és a szülők ellen 
van, de a képviselő-testületnek a falu pénzével kell gazdálkodni nem érzelmi alapon, hanem 
értelmi alapon. Javasolja, hogy bizottsági szinten tárgyalják át, a pénzügyi vezető mondjon 
erre valamit, mert 600 ezer Ft. a falu életében nem kevés, ahhoz, hogy elengedjék. Miből, 
hogyan, merre.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Utánpótlás 
Sport Egyesületnek a csónakház 2016. évi bérleti díjának elengedésére vonatkozó 
kérelmét elsőként bizottsági ülésen kívánja megtárgyaltatni. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület 6 nem 2 igen szavazattal elutasította a határozati javaslatot. 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……./2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Utánpótlás 
Sport Egyesületnek a csónakház 600.000-Ft-os összegű 2016. évi bérleti díját 
elengedi. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

63/2016. (V.25.) Kt.számú 
Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Utánpótlás 
Sport Egyesületnek a csónakház 600.000-Ft-os összegű 2016. évi bérleti díját 
elengedi. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
Képviselői hozzászólások:  
 
Szűcs Julianna képviselő: Meg kellene vizsgálni ezeket a kéregetéseket falu szerte, s hogy 
hány millió Ft. jutott már el úgy fű alatt az egyesület megsegítésére, hogy senki semmit nem 
tud erről. Tudja, ki Szabó Gabriella, Sokan megkeresték, hogy ilyen-olyan pénzek láthatatlan 
erőkkel odaérnek. 
 
Bencze István polgármester: Mivel a képviselő-testület semmiféle nem felügyeleti szerve a 
DUSE-nak, ha van konkrét bizonyíték, a megfelelő helyen meg lehet tenni a feljelentést.  Az 
önkormányzat nem tud semmi vizsgálatot kezdeményezni, nem jogosultak.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A civil szervezetek felett a felügyeletet törvényességi szempontból 
az ügyészség, illetve a bíróságok látják el. Az önkormányzat civil szervezettel szemben akkor 
tud vizsgálatot folytatni, ha a vele való kapcsolatáról van szó.  
 
Szabó Andrea képviselő: Két ilyen esetről van tudomása, egyik a motorcsónak, amit a Pencz 
Kft. ajándékozott, ahol a megállapodásnál nem voltak jelen a DUSE vezetői, így nem tudható 
az egyesület részéről, tudomása szerint hárman voltak ott. Ha nincs leírva, nem tudhatják. A 
vezetőknek kell átadni, amit átad pénzösszeget, arról mindjárt bevételi bizonylatot adni. Így 
magánszemélynek adták a motorcsónakot. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Szabó Gabriella szakosztályvezetőként kereste meg ezzel a 
problémával.  
 
Szabó Andrea képviselő, DUSE: Ezt nem lehet vezetőség nélkül, szakosztályvezető nem 
kezelhet pénzt. Nagyon fontos, hogy az egyesület vezetőivel kell tárgyalni. 
Próbált tájékozódni a konkrét esetről, mi hangzott el, az ott lévő személyek elmondása szerint 
megkérdezték kell-e papír, mire a válasz az volt, hogy nem kell semmiféle papír.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Nem feszegette volna ezt a kérdést, ha nem jut a tudomására, hogy  
az egyesület részére adományozott hajó és magánszemély nevére kerül.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint ez nem a testületi ülésre tartozó téma.  
 
Bencze István polgármester a témát lezárja. A Képviselő-testületi ülésen egyes személyeket 
nyilvánosan kitárgyalni nem lehet. Ha bizonyíték van, akkor tegye meg a feljelentést a 
megfelelő helyen.  
 
Lázár József képviselő: Mikor oldódik meg a szennyvíz elvezetési probléma. A szomszédos 
ingatlanon egy hónapja minden héten szippantani kell, elönti a házat a szennyvíz.  
A Sarok gyógyszertár tulajdonosát szólítsák fel, a sarkon 50 cm-es fű van.  
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Ipartestületi ülésen is felvetette, hogy állnak az árokrendszerek a faluban. Egy dömsödi 
vállalkozónak van egy V alakú markoló része, amellyel ezeket az árkokat meg lehetne 
csinálni. Olyan szakembert kér, aki beméri, mennyit kell levenni, hogy legyen lejtése.  
Korábban volt arról szó, hogy a tanyaprogram keretében pályázati lehetőség nyílik 
munkagépek beszerzésére, többek között olyan gépre is lehet pályázni, amellyel az utakat 
rendbe lehet tenni. Nagyobb esőzések alkalmával az útszélen megáll a víz. Van-e lehetőség 
olyan gép beszerzésére, amellyel az padkád legyalulják, hogy a víz le tudjon folyni az 
árkokba.   
 
Bencze István polgármester: Holnap délelőtt megy a DAKÖV. közgyűlésre, ha nem tud a 
DAKÖV. vezetőivel megállapodni, akkor a közgyűlésen fog felszólalni ez ügyben.  Napokkal 
ezelőtt elment a levél négy pontban összefoglalva, melyek azok a problémák, amelyek 
azonnali intézkedést igényelnek.  
Egy-két utcában – pl. Öregszőlőhegyi úton megkezdték a padka letolását, ezáltal rövid idő 
alatt lefolyik a víz. Óriási pénzbe kerülnek ezek a gépek, jó lenne, ha lenne rá pályázati forrás, 
mint arról szó volt korábban. A külterületi utakra tervezett vidékfejlesztési pályázat 
elmaradtak, nincs ilyen pályázat.   
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az önkormányzatnak olyan gépekben kell gondolkodnia, amely 
több célra használható. Kotró-rakodó gépeket tekintették meg az alpolgármesterrel, több 
helyen körül néztek, a valós hirdetéseket, ott az 1500-2000 órás gépek 8-10 millió Ft. között 
vannak. A másik probléma, ha lenne is jó gépe az önkormányzatnak, akkor tudna jól 
működni, ha lenne rajta jó gépkezelő.  
Lehet, hogy célszerűbb, ha felméretik, kérnek egy árajánlatot rá, mint megvásárolni a gépet, 
üzemeltetni, annak javítási költségeivel, gépkezelő alkalmazásával.  
 
Muzs János képviselő: Megkereste egy lakos társ és kérdezte, hova fordulhatnak, 
önkormányzathoz, vagy vízműhöz. A nagy esőzés után bejelentette kárigényét, a biztosító 
lekérte a meteorológiai jelentést, a jelentés szerint a környéken elhelyezett három 
csapadékmérő szerint 11,4 milliméter esett és 30 ml felett van biztosítás.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A Katasztrófavédelemtől is lehet igazolást kérni, mivel aznap 
Dömsödön 6-8 helyre is volt szivattyúzásos riasztás.  
 
Bencze István polgármester kérdezi, hogy a Majosházi Hospice ház építésével kapcsolatos 
kerékpáros gyűjtőútról mit tudnak, mikor érkeznek?  
  
Korona Sándor képviselő: Vasárnap dél körül érkeznek, fogadják őket, frissítővel, 
gyümölccsel, süteménnyel.  
 
Bencze István polgármester: Oda fog menni és átadja a túra vezetőjének az önkormányzat 
által felajánlott 100 ezer Ft-os támogatásról szóló adománylevelet, melyet előtt átutalnak a 
Hospice Ház számlájára.  
 
Korona Sándor képviselő: Az esőzésekkor felmerült, hogy az 51-es út csapadékvíz elvezető 
rendszerét felül kell vizsgálni. Nő ki a gaz, fa egyes helyeken.  
Kérdezi, hogy meddig kell tűrni, hogy a temetőnél lévő úthibát nem javítják ki, korlátokkal 
leszűkítik a főutat, ezzel balesetveszélyt okozva. 
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Bencze István polgármester: Nincs rá szükség, mert ki van tisztítva, a hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű vizet nem tudta elnyelni, de az esőzést követő fél óra elteltével már nem volt víz 
az 51-es úton. Az apaji úttal kapcsolatban is ígéretet tettek, hogy kijönnek, kitáblázzák. Eddig 
nem értek ide. A Közútkezelős megyei igazgatójával olyan jó kapcsolatba került, hogy a 
Kiskunlacházán jövő héten elkezdődő útfelújításból eredő martaszfaltból két kamionnal 
jutányos áron biztosítanak Dömsöd részére.  
 
Szűcs Julianna képviselő: A székekről szeretne hallani.  
Tudnak-e valamit arról, hogy mennyi gyűlt össze a lakosság részéről?  
 
Bencze István polgármester: Megjött a szerződés a 600 db székről, aláírás után visszaküldték. 
Elhozzák a 600 db széket, meglátják mi lesz utána, hol tudják felhasználni. A székekre történő 
befizetésről holnap tájékoztatást ad, most pontos összeget nem tud.  
 
Szabó Andrea képviselő: A Családsegítő beszámolóját tárgyalta a testület, de nem volt most 
szavazás róla.  
 
dr. Bencze Zoltán  jegyző: A  Családsegítő Szolgálat beszámolóját a Társulási Tanácsnak 
kell elfogadnia, az ő fenntartásában működő szerv.  
 
Szabó Andrea képviselő, OKSB. elnöke: Két fontos dolog volt, ami tartozik a testületre, az 
egyik az alkohol prevenciós program, amit próbáltak kezdeményezni, egy alkohol megelőzési 
programot a fiatalok körében komolyan el kellene elkezdeni, mert nagyon súlyos fokú a 
fiatalok alkoholizálása, ebből haláleset is volt. Egy hosszú távú programon kellene 
elgondolkodni, egyházak, Családsegítő  Szolgálat, iskola, oktatási intézmények, rendőrség 
segítéségével egy megelőzési programot.  
 
Bencze István polgármester: Ezt valakinek fel kellene vállalni, pl. a Népjóléti Bizottságnak, 
elkészíteni egy ütemtervet, mit, hogy gondolnak, a Családsegítő Szolgálattal közösen.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: A Szőlők útjai lakosok kérését továbbítja, miszerint van egy 
gazdálkodó, állattartó az utcában és kis Balaton nagyságú trágyalé van az udvarán. Ez ügyben 
történt bejelentés, kérdezi, van-e ebben már valamilyen lépés? Elviselhetetlen a bűz.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Utána néz a bejelentésnek, feltételezhetően történt már lépés, ha 
nem, akkor holnapi napon fog.  
 
Muzs János képviselő: Népjóléti Bizottság ülésén is elhangzott az alkohol és drog 
prevencióval kapcsolatban kérdezi, hogy kinek a hatásköre a boltok előtti, közterületen 
történő italfogyasztás. A faluba bejövő úton van két vegyesbolt van, mindkettő előtt 
folyamatos az italozás. Közterületen tiltott, s nem igazán jó pont a településnek, az átutazók 
szemszögéből nézve. 
 
Szabó Andrea képviselő: Sörös pohárral a kezükben bizonyos emberek az üzlet előtt 
iszogatnak, a 2/2012 tv. közterületen történő italfogyasztás szabályozása. Ennek a 
rendelkezésnek érvényt kellene szerezni. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Főként rendőrségi hatáskör, a szabálysértési törvény akkor tudja 
büntetni, ha az önkormányzatnak van tilalmi rendelete, Dömsödnek van, át is adták a 
rendőrség részére.  
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Bencze István polgármester: A körzeti megbízottak figyelmét fel fogja hívni, hogy 
fokozottan figyeljenek a közterületi – üzletek előtti – alkoholfogyasztásra.  
 
Szűcs Julianna képviselő: A Neptunnál a gondatlan állattartás és a legyek sokasága a fő 
gond. 
 
Bencze István polgármester: Az önkormányzat részéről többször tartottak ellenőrzést, 
minden papírjuk megvan a fertőtlenítésről, alaptalan a bejelentés.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Volt olyan eset, amikor valóban volt probléma, megkeresték az 
akkori állattartót, másnap elvégezte a permetezést, fertőtlenítést, egész nyáron 
rendszerességgel és szükség szerint is végeztek permetezést, onnantól nem volt probléma.  
 
 
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. (Külön jegyzőkönyvben 
rögzítve.)  
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

B e n c z e   István     dr. B e n c z e   Zoltán 
                      polgármester                  jegyző 


