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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tárgyaló 

Ülés ideje: 2017. október 11.  

 

 

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, Varga László műszaki főtanácsos. 

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott 

képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tett 

az ülés napirendjére és szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
……../2017. (X.11.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Híd építésével kapcsolatban felmerült rendkívüli körülmények miatt szükséges 

intézkedések 

2./ Egyebek 

a./ Bajnóczi László részére járda építéshez burkolóanyag biztosítása  

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő  

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

 
156/2017. (X.11.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Híd építésével kapcsolatban felmerült rendkívüli körülmények miatt szükséges 

intézkedések 

2./ Egyebek 

a./ Bajnóczi László részére járda építéshez burkolóanyag biztosítása  

 

Felelős: Képviselő-testület 
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Határidő: azonnal 

 

 

1./ Híd építésével kapcsolatban felmerült rendkívüli körülmények miatt szükséges 

intézkedések 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztést kiegészíti az alábbiakkal: A híd projekt 

elindult ebben az évben, mely olyan projekt, amely nem ment eddig probléma nélkül. Az 

elmúlt hónapokban napi szinten voltak műszaki jellegű kérdések, amelyek napi megoldást 

igényeltek. Egyrészről a tervezőkkel is voltak viták, a személyes jó kapcsolatok révén átment 

az engedélyezési eljárás is, ez nem az önkormányzat feladata lett volna. Közbeszerzésről 

tárgyalt a testület, volt, amit újból vissza kellett hozni, újra ki kellett írni, mert az összeállított 

műszaki tartalom és a mellé rendelt pénzügyi fedezet behatárolta a lehetőségeket. Elmúlt 

héten pénteken járt le a  híd útépítés ajánlattételi határideje, egyetlen meghívott cég sem tett 

ajánlatot. Egyetlen cég volt, aki egy levelet írt, melyben indokolta, hogy az elmúlt fél év alatt 

az építőiparban gyökeres felfordulás jött, az anyagárak 20-30 %-kal élőmunka ára 50-80 %-

kal emelkedett, kapacitáshiány alakult ki, nem kapnak munkaerőt, emiatt a cégek kevesebb 

munkát vállalhatnak, szelektálnak. A projektnek volt még tartaléka, az ott tart, hogy az elvárt 

műszaki tartalom és az árnövekedés nagyobb, mint a tartalék. Tetézi a problémát, hogy egy 

komplex építésről van szó, ahol több munkafolyamat van, s ezek egymásra épülnek. Emiatt 

úgy lettek kiírva a közbeszerzések a közművek áthelyezésére, hogy azok a szerződések is 

akkor lépnek hatályba, ha eredményes a híd útépítési beruházás közbeszerzés. Ez a feltétel 

jelenleg nem teljesül. Az elmúlt napokban tárgyaltak a mérnökökkel és kivitelezői oldalon is 

folytattak megbeszélést. Születtek műszaki javaslatok a jövőre nézve, hogy lehet ezt a 

projektet eredményesen végig vinni. A mérnökök kitaláltak egy olyan megoldást, amely 

megjelenésében alapvető műszaki tartalmában megegyezik az előzővel, nem szükséges hozzá 

a víz lerekesztése, ki tudják hagyni a cölöpözést, előre gyártott elemekből, ez a költségek 

csökkenését eredményezi. A felkért cölöpöző cégek meglepően magas árajánlatokat mondtak 

olyan határidővel, amely a teljes projektnél hosszabb a részmunkára.  A kivitelező is úgy látja, 

hogy ez kellően jó, biztonságos megoldást jelent, nekik van benne kockázatuk abban, hogy a 

garanciális idejük kinyúlik. Újra ki kell írni a közbeszerzési eljárást, azzal, hogy a tervezők 

változtatnak a terveken. Az áram áthelyezésre kiírt közbeszerzés bírálata a közeljövőben kerül 

a testület elé. A földgáz áthelyezésre olyan ajánlat érkezett, amely a betervezetett keretet 

meghaladja. Kicsi az esély, hogy kapnak másik ajánlatot erre a munkára, azt is nézni kell, 

hogy olyan céget válasszanak, akinek a főszolgáltatónál kapcsolata van, attól függően járul 

hozzá a TIGÁZ a munkákhoz fűtési időszakban. Felmerült, hogy van egyfajta forrásigény 

növekedés, azzal kapcsolatban kell döntést hoznia, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a korábbi 

forrás kiegészítésre kerül, 2.8 millió Ft. + ÁFA volt előirányozva, 4.6 millió Ft. + ÁFA-ra 

tettek ajánlatot. A polgármester úr a mai napon is tárgyalt a minisztériumban és  kérték, hogy 

a projektnek előre nem látható okok miatt van forrásnövekedése, ezt az önkormányzat nem 

képes saját erőből fedezni. Kérték a projekt befejezési határidejének meghosszabbítását, 
illetve forrás kiegészítést. 

 

Bencze István polgármester: Két héttel ezelőtt kérte, hogy a testület semmisítse meg a gázzal 

kapcsolatos döntést, mert nagyon drága, most is annak tartja, de ki vannak szolgáltatva. Ha 

nem bízzék meg a céget a gáz áthelyezéssel, nem épül meg a híd. Nincs semmi garancia arra, 

hogy újabb közbeszerzés esetén lesz kedvezőbb jelentkező, vagy a jelenlegi nem vállalja. Öt 

céget hívtak, ez az egyetlen, aki árajánlatot adott. Ki vannak szolgáltatva, ha meg akarják 
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valósítani a híd beruházást, akkor el kell fogadni. Tavaly a szerződés minisztériummal történő 

aláírásakor más volt a helyzet, az élőmunka ára lényegesen nőtt, ezért nem adtak árajánlatot. 

Ebből a pénzből nem tudják kihozni. Ma tárgyalt ismét az FM vezetőjével, aki a miniszter és 

az önkormányzat között tartja a kapcsolatot. Vázolta a főosztályvezetőnek miről van szó, mert 

ha december  31-ig nem készül el, elbukják a 100 millió Ft-ot. November 15-ig 

részelszámolást kell csinálni, mindent ki kell fizetni, amit lehet, tervezés egy részét, 

gázberuházást, villany áthelyezést, fakivágást, amit csak tudnak. 30 millió Ft. előleg itt van. 

Ha ez megvan, november 15-ig részelszámolást csinálnak és kérik az alapszerződés 

módosítását 2018.  június 30-ig. Most nem kérnek módosítást,  mivel a 2018-as 

költségvetésben nincs pénzt, viszont januárban a következő rész elszámolásnál megfelelően 

alátámasztva kell kérni a forrás kiegészítést. Az országgyűlési  képviselő segítségét kell kérni, 

de megoldható. Az új közbeszerzést március 31-i véghatáridővel írják ki azért, hogy ne 

járjanak úgy, ha egy hónappal elcsúszik, nem lesz nagy baj. Június 30-i módosítást a 

minisztérium hozzá fog járulni ebben a stádiumban. Azzal, hogy várhatóan 15 millió Ft. plusz 

forráshoz hozzá tudnak jutni, azzal, hogy a műszaki tartalom teljesen más technológiát 

tartalmaz, ez így garancia arra, hogy meg tudjon épülni. A gázról kell dönteni a képviselő-

testületnek, ezt követően a bíráló bizottság dönt, s lehet szerződést kötni 10 nap múlva ezzel a 

gáz kivitelezővel, 20 nap múlva készen van. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A kivitelezői oldal is korrekt volt, a helyszínen talajmechanikát 

néztek stb., ezzel a technológiával a február, márciusi kivitelezés tartható. A közbeszerzés 

időbeni ütemezésével kapcsolatban kértek dolgokat, felkészültek szeretnének lenni. Korlátot 

legyártatnák, előre gyártott elemeket legyártatnák, a lezárás idejét is minimalizálni szeretnék, 

céljuk, hogy mielőbb végezzenek. Gyalogos forgalom lesz, bekerült a közbeszerzésbe, hogy a 

technikai átjárót olyan szélességgel, korláttal alakítsák ki, hogy a gyalogos forgalom el tudjon 

menni. Ideiglenes hidat nem építenek, ugyanúgy engedélyeztetni kell, mint az állandó, és 6-8 

millió Ft. a költsége. Műszakilag sem oldható meg másik nyomvonalon.  

 

Bencze István polgármester: Arról kell dönteni, hogy hozzájárul a képviselő-testület a 

költségvetés átcsoportosításához, érvényesnek, eredményesnek tartja a gázra vonatkozó 

közbeszerzési eljárást. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző:  A bírálat zajlik, a bíráló bizottság a javaslatát megteszi, a 

végleges jóváhagyást a testület teszi meg.  

Ez a szerződés – ha lemegy bírálat – akkor lép hatályba, ha a híd útépítés is eredményes. Így 

lettek kiírva a közbeszerzések, ha bármi katasztrófa helyzet üt be, nem eredményezi azt, hogy 

feleslegesen megrendelnek munkát és kifizetnek. Ezzel be van biztosítva.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Nettó 1.8 millió Ft. plusz, gyakorlatilag ez még akkor sem 

tenné padlóra az önkormányzatot, ha nincs a zsebben, biztosan elő tudják teremteni.  

Enélkül a beruházás nélkül  a Kis-Duna megtelítődik és egy csomó más problémát fog 

eredményezni, a környezet tönkre megy, mocsárrá válik. Támogatja az előterjesztést.  

Már van elég eszköz, gép az önkormányzatnak, némi munkálatokkal be is tudnak segíteni.  

 

Szűcs Julianna képviselő: A kormányberuházások is a munkaerő hiány miatt állnak, amely a 

szakmunkás képzés hiánya és a külföld elszívó erejének eredménye. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Ugyanez a probléma az energetikánál, nagyon kevés cég van, 

kevés emberrel, rotálják a beruházások között az embereiket, hogy mindenhol haladjanak egy 

kicsit, egyikkel sem haladnak jól, hogy a véghatáridőt tudják tartani.  
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Lázár József képviselő: Ha van egy vállalkozó, aki vállalja a kivitelezést, miért nem ő keres 

gáz, víz villanyt szerelő céget, neki célja, hogy folyamatosan tudja csinálni a kivitelezést, 

kelljen ezért, azért leállni.  

 

Bencze István polgármester: Az önkormányzat azért választotta szét, egyrészt anyagi 

okokból, másrészt az engedélyezések miatt. Annyira elhúzódott volna, a plusz 

áthelyezésekkel jövő nyárra sem fejezték volna be. 

 

Muzs János képviselő: Ennek a cégnek, akivel a gázközművet áthelyeznék, megvan a 

kapcsolat a TIGÁZ-zal, az engedélyezés tehát menni fog. Megvan a kivitelezés is, a 

pótköltségvetést kellene megszerezni. Meg lehetne említeni, a Szűcs Lajost – akitől indult a 

projekt – megkeresni, nem tud-e az országgyűlési képviselővel összefogva lobbizni egy kicsit.   

 

Korona Sándor képviselő: A híddal kapcsolatban annyit szeretne kérni, hogy egy  

tájékoztatást a lakosság felé írjanak, annyit tudnak, hogy folyamatban van, a közművek 

áthelyezése lesz az első. Sokan nem tudják, hogy fognak közlekedni stb.  

 

Bencze István polgármester: A hét végén blogjában fog erről írni és a Dömsödi Hírnökben is 

részletesen írt már.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 
………../2017. (X.11.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés 

keretében 100 hrsz. Dömsödi Holt-Dunát keresztező átereszek vasbeton híddal történő 

kiváltása– földgáz vezeték kiváltása” elnevezésű közbeszerzési eljárásában az 

önkormányzat pénzügyi forrásait kiegészíti annyival, hogy a benyújtott ajánlat esetleges 

nyertessége esetén a beruházás megvalósítható legyen. 
 
Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 
157/2017. (X.11.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés 

keretében 100 hrsz. Dömsödi Holt-Dunát keresztező átereszek vasbeton híddal történő 

kiváltása– földgáz vezeték kiváltása” elnevezésű közbeszerzési eljárásában az 

önkormányzat pénzügyi forrásait kiegészíti annyival, hogy a benyújtott ajánlat esetleges 

nyertessége esetén a beruházás megvalósítható legyen. 
 
Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
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2./ Egyebek 

a./ Bajnóczi László részére járda építéshez burkolóanyag biztosítása  

 

Bencze István polgármester: Korábban – 6-8 évvel ezelőtt – döntés született arra, ha valaki 

járdát épített és kérte, adott az önkormányzat sódert és cementet. Később az előző testület 

forráshiány miatt megszüntette. Most is egyre több igény van. Jelenleg a Zrínyi utcában 

Bajnócziék nagyon szépen felújítják a házat és az előtti parkolót és járdát is szeretné 

megcsinálni. 80 m2 térkövet szeretne kérni, mindent megcsinál. Nyilván ha elkészül, ezzel az 

a település is nyer, ha ezt odaadják, elindít egy lavinát, amit nem biztos, hogy kezelni tudnak. 

A Csokonai utcában is parkolót szeretnének közterületen kialakítani, kértek hozzá anyagot.  

 

Muzs János képviselő: El kell dönteni, hogy csak járdának, vagy parkolónak is adnak 

anyagot.  

 

Bencze István polgármester: Anyagot kérnek és a munkálatokat elvégzik saját költségen.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: A Zrínyi utcában megszüntettek egy árkot, állandóan megállt 

a víz, egy csövet kellett volna lerakni, ahol a víz átfolyik, utólag felszedni már probléma.  

 

Bencze István polgármester: Ismeretei szerint úgy oldják meg, hogy tovább folyjon a víz, ne 

álljon meg, belevezették egy másik árokba.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: A kenyérbolt előtt – a Zrínyi utca felújítását követően – 

megáll a víz,  előbb utóbb valamit csinálni kell. Megoldást abban látja, hogy egy háromszázas 

csövet berakni s levezetőket két-három helyen. Most még be lehet tenni a csövet. Másik 

dolog, vele szemben a Rákóczi úton az új német tulajdonos a bejárót csinálja. Milyen alapon 

történnek ezek a dolgok, nem kérnek rá semmilyen engedélyt közterületen, újabb-újabb 

problémát fognak okozni. Közterületen senki nem végezhet engedély nélkül.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha Közút területébe esik, akkor a Közútkezelő hozzájárulása 

szükséges.  

 

Lázár József képviselő:  Ha a kenyérboltnál nem megy le a víz, Ágostonék előtt egy olyan 

lejtést adni, ami kimegy a utca végén lévő árokhoz. Olyan megoldást keresni, hogy lefolyjon a 

víz.  

 

Bencze István polgármester: Varga László kimegy a helyszínre és felhívja a tulajdonos 

figyelmét, hogy a parkoló végleges kialakítása előtt egy háromszázas csövet fektessenek le a 

két árok közé.  

Eredeti napirendre visszatérve, ad az önkormányzat anyagot, milyen mértékben és milyen 

célra. Ez a 80 m2, amit kér, kb. 200 ezer Ft. érték.  

 

Muzs János képviselő: Csak a járdára javasolja a járdalap térítésmentes biztosítását.  

 

Korona Sándor képviselő: Támogatná mindegyik kérést, a megfelelő arányokat megtartva, 

amikor elkezdték a gyógyszertár előtti árok és parkoló építését, ugyanez felmerült, hogy egy 

lavina indul el azzal, hogy mások is kérik. Azt mondták, hogy a gyógyszertár egy 

közforgalmú intézmény, mindenki ebbe kapaszkodik bele. A  Csokonai utcai lakosnak is, a 

Zrínyi utcai lakosnak is fontos, a településnek is fontos, hogy szép legyen a parkoló, a ház 

előtti rész, de valamilyen formában feles arányba segítsenek. Ha ez elindul, más is kéri, ezt az 
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önkormányzat nem tudja megfinanszírozni. A fele mennyiséget javasolja, ami a járdára 

szükséges. 

 

Szűcs Julianna képviselő: Mindenképpen támogassák az ilyen kezdeményezéseket, a 

lakosság is kivegye részét a település építéséből.  

 

Bencze István polgármester: A Zrínyi utcában a járda építésnek 30 m2 anyagigénye van. 20 x 

1.50 méter.  

 

Szabó Andrea képviselő: Javasolja, hogy adják oda az egészet, ők is beruháznak munkával, 

nem kis dolog, jó példa a többieknek.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző javasolja, hogy egy abszolút korláttal egészítsék ki. Mielőtt  

kiadják, mérjék fel, hogy a következő két hónapban mennyi igény van saját járda építésére, 

legyen tartalék. Két hónapnál hosszabb időre nem javasolja, az belátható, felzárkózhat a 

gyártás. A várható saját szükségletet tartsák tartalékban.  

 

Muzs János képviselő: A járda építését mindenképpen támogatja, mérjék fel és az ahhoz 

szükséges mennyiséget biztosítsák.  

 

Bencze István polgármester: Egyetért.  Korábban a járdaépítéshez cementet és sódert adtak, 

most adnak hozzá térkövet.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A parkolót pedig csinálja meg az önkormányzat.  

 

Bencze István polgármester: Mindenkor a járda szélességének megfelelő burkoló anyagot 

adja az önkormányzat.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………../2017. (X.11.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi lakosság által az 

önkormányzat közterületei építendő járdák megépítéséhez szükséges térkövet az építtető 

igénybejelentése alapján ingyenesen biztosítja az önkormányzat által gyártott térkőből. 
 
Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 
158/2017. (X.11.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi lakosság által az 

önkormányzat közterületei építendő járdák megépítéséhez szükséges térkövet az építtető 

igénybejelentése alapján ingyenesen biztosítja az önkormányzat által gyártott térkőből. 
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Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Képviselői  hozzászólások:  

 

Korona Sándor képviselő: Nyilvános WC igénye már többször felmerült, foglalkozott is a 

testület ezzel a problémával. Többen jelezték, hogy komoly gond ezt a falu központjában is és 

a falu más részen is. Felmerült javaslatként, hogy keressék meg a volt Mirelit  bolt 

tulajdonosát, hogy a  Volánosok részére egy kártyás rendszerrel működő pihenő WC-s 

helyiséget alakítsanak ki. Van villany, víz az épületben.  

 

Bencze István polgármester: Felajánlották az ingatlant az önkormányzatnak megvételre.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Tudomása szerint az az épület szóbeli engedély alapján 

közterületre épült. 

 

Korona Sándor képviselő: A központban több helyen felmerült a WC. elhelyezése, mind 

valamilyen okból félre siklott. Most javaslat hangzott el a Bocskai utcában a parkolóból 

kimenet van a Pék családnak egy konténernyi üres területe, azt kellene megnézni, konténeres, 

pénzbedobós WC-t felállítani.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A helyszínt jónak tartja, központban van és még sincs szem előtt, 

továbbá a telepítendő Bocskai u. kamera látókörében lesz.    

 

Bencze István polgármester: Megnézik ezt a variációt.   

 

Muzs János képviselő: Átriumban van kiépített WC., a tulajdonosnak, adja ki vállalkozásba.  

Nem volt ellene.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Nem jó megoldás, hétvégén és éjszaka nem lehet bemenni.  

 

Muzs János képviselő: Kérdezi, hogy a csónakház kivitelezés hogy áll?  

 

Bencze István polgármester: Elmúlt héten beszélt a Kajak-Kenu Szövetség munkatársával, 

aki összefogja ezt a beruházást, ígérte, hogy a héten felhívja és összeállítják a közbeszerzési 

anyagot mind a 10 település vonatkozásába, utána bontják le.  

 

Lázár József képviselő: Megint erős a bűz a Kisdunaparti átemelőnél. A gördülő fejlesztési 

terv jóváhagyásakor beszéltek erről, hasson oda az önkormányzat, hogy ezt oldják meg elsők 

között.  

 

Bencze István polgármester: A hídépítés kapcsán a csatorna nyomvonala is át lesz helyezve, 
legkésőbb akkor megoldódik.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Kap egy külön plusz szivattyút is az eleje. 

 

Csikós Lászlóné képviselő: Nagyon szép lett az OMK-ban mindkét mosdó, a férfivel semmi 

gond, a női WC-ből erős szag jön ki.  
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Varsányi Antal alpolgármester: Kellene egy udvarias levelet írni a környék három szakképző 

iskolájának írni, Kunszentmiklós, Kiskunlacháza, Szigetszentmiklós, akik szakmát szereznek 

el tudnak helyezkedni, szeretnék, ha továbbra is előtérbe helyeznék a szakképzést. A duális 

képzés az egyetemi szinteken működik, a cég felveszi, fizetést ad, járnak az főiskolára, 

egetemre célirányosan képzik, az alsóbb szinten, szakmunkás szinten még mindig 

iskolaközpontú inkább, nem mesterközpontú, s aki foglalkozik vele, nem biztos, hogy ért az 

oktatási részéhez, a mi miatt elég nehézkesen működik az egész. Az iskola vezetése korábban 

a szakképző iskolában csak mérnök-tanár lehetett az igazgató, ma már magyar tanár 

nyelvszakos tanár stb. igazgatók vannak, a közismereti tárgyat tanítók veszik át a hatalmat, s 

fikázzák a szakképzést. Elmeelvonónak hívják, ezt naponta éli meg és maga részéről harcol 

ellene.  Szakmunkásba jelentkezik a gyerek és átírják a szakközépbe, szakgimnáziumba. A 

gyerek nem fogja elvégezni, ezáltal a gyerekkel is kiszúrnak, megteszik ennek ellenére is. 

Nyilván egy okos tanulót sokkal jobb tanítani, mint egy gyengébb képességű tanulót, de 

szükség van rájuk. Csak a lenézés és a semmibe vevés van ezen kollégák részéről. Irjon az 

önkormányzat egy levelet, melyben elismeri a magas szintű munkájukat, de továbbra is 

felkéri, hogy a szakképzést helyezzék előnybe.  

 

Bencze István polgármester: Egyetért, meg fogják tenni.  

A volt kínai bolt előtti járda elkészült, tovább lehet lépni. Valami olyan ütős dolgot kellene 

kitalálni, hogy rácsodálkozzanak. A kertésszel megbeszélte, amint eldöntik, mi legyen, 

megcsinálják. A kertész javasolta, esetleg egy csónakot elhelyezni, s teli rakni virággal. 

Ötleteket vár a képviselőktől.  

 

 

Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 

megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Bencze István           dr. Bencze Zoltán 

                    polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 


