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Készült Dömsödön, az Oktatási és Művelődési Központban 2013. január 25-én megtartott  
falugyűlésen. 
 
Bencze István polgármester köszöntötte a résztvevőket, a mintegy 45 főnyi lakosságot, 
valamint a meghívott vendégeket, Király András alezredest, a Ráckevei Rendőrkapitányság 
helyettes vezetőjét, Sági Jánost, a DAKÖV. Kft. üzemigazgatóját.  
Elmondta, hogy ma óriási változásokon megy keresztül a ország, ezen belül Dömsöd is, mely 
az önkormányzat működését is nagyban érinti. A jelentősebb változásokról szóló tájékoztató 
megtartására felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt.  
 
dr. Bencze Zoltán: A blokk, amelyet bemutat, a tavalyi és az idei év változásait foglalja 
össze. Az országgyűlés már 2011-ben számos olyan törvényt fogadott el, amely érintette az 
emberek életét, az önkormányzatok feladatait. Négy csoportra osztva ismertette a 
közszolgáltatás területén, az oktatás területén, a helyi közigazgatás területén történt 
változásokat, valamint az állami finanszírozással kapcsolatos változásokat. 2012. első felében 
került átszervezésre a vízmű szolgáltatás, ennek keretében a szennyvízszolgáltatás,  a második 
félévben pedig a hulladékszállítási közszolgáltatás. Részletesen ismertette a víziközmű 
szolgáltatással kapcsolatos törvény következtében végrehajtott átszervezéseket úgy az ivóvíz, 
mint a szennyvízszolgáltatás tekintetében, valamint  a ráckevei üzemigazgatóság 
létrehozásáról.  
A továbbiakban  tájékoztatta a jelenlévőket a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos 
változásokról, a szolgáltató váltásról. Miután a  Bio-Pannónia Kft. szerződése 2012. december 
31. napjával lejárt, új szolgáltató – a Dunanett Kft. – kijelölésére került sor. Ismertette a 
Dunanett Kft. szolgáltatási területét, valamint a díjakkal kapcsolatos várható változásokat.  
Ezt követően a közoktatási intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatban 
tájékoztatta a jelenlévőket és ismertette a működtetéssel kapcsolatos önkormányzati 
hozzájárulást.  
A  közigazgatás átszervezésével kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket a járási hivatalok 
2013. január 1-én történő megalakulásáról, az állam által átvett feladatokról, illetve a 
Dömsödöt érintő ezzel kapcsolatos változásokról, úgy a létszám, mint a feladat tekintetében.  
Az elhangzott változások nagyban érintették az önkormányzatok állami finanszírozását. A 
finanszírozással kapcsolatos tájékoztatóból kiemelte az önkormányzat költségvetésének 
nagymértékű csökkenését, valamint a forráshiány és a önkormányzatok számára eddig 
biztosított hitelek jövőbeni megszüntetését. Tájékoztatást adott az önkormányzatok 
konszolidációjával kapcsolatos tárgyalásokról, egyeztetésekről.  Részletesen ismertette a 
2013. évi költségvetés főösszegeit,  valamint a kommunális adó mértékének emeléséről, az 
emelés indokairól tájékoztatta a lakosságot. Tájékoztatást adott továbbá a sportcsarnok új 
formában történő működéséről.  
 
Bencze István: Elmondta, hogy az önkormányzatok konszolidációja, - a kormány által az 
önkormányzatok adóssága egy részének átvállalása Dömsödöt is érinti. Az önkormányzat 
hiteleit folyószámla hitel, illetve az elmúlt években folyt beruházások hitelei teszik ki.  
Információjuk szerint Dömsöd esetében 60 %-ot vállal át az állam, azonban a 
minisztériumban folytatott egyeztető tárgyalás eredményeként bíznak abban, hogy a 
maximális 70 %-ot átvállalják.   
Ez a 10 % még  10 millió Ft-os megtakarást jelentene Dömsödnek. Ez azért is fontos lenne, 
mert a drasztikusan lecsökkentett költségvetés csak akkor teljesül, ha befolynak a betervezett 
bevételek. Ez a drasztikusan csökkentett költségvetés meghatározza a település helyét. 
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Lakosok részéről – jogosan vetődik fel – hogy Dömsöd nem úgy fejlődik, ahogy kellene, 
sajnos a település anyagi helyzete ezt teszi lehetővé. Úgy gondolja, hogy minden 
infrastruktúra, amely egy 6000 fő településnek szüksége van, megvan, egyedül az utak 
állapota kritikus. A 600 milliós költségvetésből 2013-ban sem tudnak látványos fejlődést 
prognosztizálni. Minden pályázati lehetőséget megragadnak a belterületi utak javítására, 
felújítására, saját erőből nem tudják megoldani. Szintén pályázati pénzt nyertek a 
közbiztonsági pályázaton, melynek eredményeként hónapokon belül 16  térfigyelő kamera 
kerül elhelyezésre. Pályázatot nyújtottak be a Polgármesteri Hivatal előtti park, tér felújítására 
is. Tájékoztatást adott a legnagyobb horderejű  - ivóvíz minőség javítást célzó KEOP. 
pályázatról, mely a hálózat korszerűsítését, új víztorony építését foglalja magában. Nagyon 
nagy feladat, de úgy gondolja, évszázadra megoldja a település egészséges ivóvízzel történő 
ellátását. 2013. évben folytatódik az RSD szennyvízkivezetés a  parti sávból projekt, mely 
település érint, Dömsödön mintegy 600-650 ingatlant. Ezt követően a projekt keretében a 
Duna-parti utak rendbetételét tervezik. Fontosnak tartja a 2013-ban elkezdődő 
hulladékválogató építését, mely 10-15 munkahelyet jelent. Bioenergia program kapcsán 
pályáztak egy aprítógépre és egy kazánra, 9 millió Ft-ot nyertek két településsel közösen. 
A munkahely teremtéssel kapcsolatos problémákról beszélt, a település hátrányos helyzetéről, 
arról, hogy egy esetleges vállalkozás idetelepülése esetén nem tudnak képzett munkaerőt 
biztosítani. Sajnálatos, de Dömsödön termelődik meg a kistérségben a legkevesebb SZJA. ez 
meghatározza a terveiket.  
 
Felkéri Király András alezredest, tájékoztatójának megtartására.  
 
Király András: Tájékoztatójában elmondta, hogy a ráckevei rendőrségen belül nem csak 
személyi változás történt, struktúrájában is változik, Kiskunlacházán és Dunavarsányban őrs 
fog felállni, ahol 11-16 fő teljesít szolgálatot. A kapitányság élén változás történt, dr. Öveges 
Kristóf alezredes – aki  korábban az érdi kapitányságot vezette – lett az új kapitány Ráckevén. 
Még folynak az országos, megyei értékelések. Az elmúlt évhez képest Pest megyében 5000-el 
- 43 ezerről 48 ezerre – nőtt a bűncselekmények száma. Ráckevei kapitányság területén is 
1574-ről 2140-re nőtt a bűncselekmények száma. Kismértékben nőtt a lopások, betörések 
lopások száma, a csalás és sikkasztás száma a jelentősebb. Dömsödön 30-al emelkedett a 
bűncselekmények száma, jelen pillanatban 278 bűncselekmény történt Dömsödön, jelentős 
része lopás, betöréses lopás. A lopások száma 33 %-kal, míg a betöréses lopások száma 12 %-
kal nőtt. Dömsödön 200 %-kal nőtt az ittas vezetés száma.  
A Kiskunlacházi őrs felállítása a teljes személyi állomány átstrukturálását igényelte, 
remények szerint sokkal több járőr lesz tapasztalható a területen. A települések besorolása 
lefedettség szerint megtörtént, két település van benne, Ráckeve és Dömsöd. A térfigyelő 
kamerarendszer reményeik szerint ki fogja váltani a járőröket, illetve plusz járőrök 
szolgálatba állításával bízik a bűnözés megszűnésével.  
 
Bencze István: Megköszönte a tájékoztatást és elmondta, hogy sokat várnak a kiskunlacházi 
rendőrőrs létrehozásától. A kapitány úrral folytatott személyes beszélgetésen kérte, és ígéretet 
kapott arra, hogy minél több dömsödi rendőr – járőr – szolgáljon Dömsödön. 
 
A továbbiakban Bencze István felkérésére Sági János, a DAKÖV Kft. üzemigazgatója 
tájékoztatta a jelenlévőket a vízi közmű szolgáltatásban bekövetkezett változásokról. A Keve-
Víz Kft. átalakulásával a vízszolgáltatás és a szennyvízszolgáltatásra vonatkozó díjat egy 
számlán bocsátja ki a DAKÖV. kft. Műszaki vonalon változás nem történt, a karbantartók, 
díjbeszedők átkerültek a DAKÖV. személyi állományába, szennyvízszolgáltatás tekintetében 
továbbra is a Keve-Víz Kft. munkatársai látják el a hibaelhárítást, karbantartást. Számlázással 
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kapcsolatban törekednek arra, hogy a számlázás havi rendszerességgel történjen, egy számlán 
jelenik meg mindkét szolgáltatás díja, s így egy elfogadható összegek érkeznek, ami még 
kezelhető a fogyasztók részéről. A hulladékkezelés tekintetében elhangzott a törvényi  4,2 %-
os díjemelés,  ugyanez a vízi közmű szektorban is megtörtént, a törvényben rögzítették, hogy 
2012/2013-ra maximálták az emelés mértéket, amelyet a szolgáltató megállapíthat, ez bruttó 
4,2 %. 2014. januártól miniszteri ármegállapítás keretében változnak a díjak. A térségben 
jelenleg eléggé szorított díjakról beszélnek főleg a víz tekintetében, ezért jelentős változás 
várható.  
 
A továbbiakban – Bencze István polgármester felkérésére – Varsányi Antal alpolgármester a 
közmunkaprogramról adott áttekintő tájékoztatást.  
A rendőrség munkájáról szólva - látszik a rendőrség felderítő szándéka, ha ez nem is 
mutatható ki – hogy jól dolgoznak a rendőrök. Elmondta, hogy akik nem tudják megfizetni a 
rájuk kirótt bírságot, azok közmunkával dolgozzák le a büntetést. Vannak, akik tisztességgel 
elvégzik a büntetésért kirótt munkát. Átlag 60 közmunkás dolgozik, ebből 20 intézménynél 
van kihelyezve. Az elmúlt évben közmunka keretében elvégezték többek között a Hajós 
kastély állagmegóvását, a József Attila utcai orvosi rendelő+lakás felújítását, OMK-ban 25 
méteres kémény festését, OMK. előtti feljáró térburkolattal történő ellátását. Járdaépítéseket 
elhalasztották, mivel a vízhálózat felújításának része a főnyomócsövek cseréje, s ezzel a 
járdák is sérülnek. Dabi óvodát festették, OMK. iskola folyosófestése megtörtént, ablakokat 
rendbe tették. Ugyancsak közmunkában – műköves szakember – felújította  a hivatal előtti 
szobrot, hősi emlékművet, Petőfi szobor talapzatát. Útjavításokat is végeztek, vannak utcák, 
amely nagyon igényelné a felújítást, de komoly szakmunkával. Járdalapokat készítettek, 
tovább folytatják a járdaépítést a vízhálózat felújítását követően. A zöldterületetek 
karbantartását folyamatosan végezték. Terveik között szerepel a zászlótér környékén 
járdaépítés, árok gyephézagos járdalappal történő kiépítése, útjavítások folytatása, kazánház 
kialakítása aprítós kazán elhelyezésére.  
Felhívja a figyelmet arra a problémára, mely nagyon elszaporodott az utóbbi időben, a dűlő 
utak mentén nagyobb mennyiségű – ismeretlen eredetű – szemetet raknak le. Igyekeztek 
megszűntetni, felszedték a lerakott szemetet, de újból megjelentek a kupacok. Felhívta a 
figyelmet továbbá az 51-es úton gépkocsikból elszórt szemetekre, azok megszűntetésére.  
 
dr. Bencze Zoltán: Tájékoztatást adott a 2012. év végén hozott jogszabály alapján történő 
utcanév változtatásokról. Dömsöd területén jelenlévő nagyobb szolgáltatók felé az utcanév 
változtatást a Polgármesteri Hivatal megküldi.  
 
Bencze István polgármester megköszönte a tájékoztatásokat, a továbbiakban lakossági 
hozzászólásoknak adott szót.  
 
Sáfrán József lakostárs: Szomorúnak tartja a lakosság részéről az érdektelenséget, nem 
jönnek el a falugyűlésre, ugyanakkor a polgármestert, a hivatalt támadják. A polgármester és 
a jegyző által elmondottak valóság, őszinteség.  
Dömsöd volt összefogás és van is, csak meg kell mozgatni az embereket. Így jött létre a 
kultúrház, sportcsarnok, óvodák stb. Szomorúan tapasztalja azt is, hogy a választott 
képviselők nincsenek teljes létszámban jelen. Sajnálattal vette tudomásul, hogy törvényi 
kötelezettségből eredően meg kellett szüntetni a Dömsöd-Apaj körjegyzőséget és Apajnak 
Áporkához kellett csatlakoznia, továbbá azt, hogy az iskola elveszítette önállóságát, a 
dolgozók léte bizonytalan. Utcanevekkel kapcsolatban: Meg kellene nézni, sok megbízható 
név van, mint a Székely doktor, Takó Miklós, Szőnyi Károly, akikről el lehetne nevezni utcát.  
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Bencze István: Olyan világot élünk, amikor az emberek bezárkóznak, mindenki megy a 
pénze után, valóban szomorú, hogy ilyen alacsony létszámmal vannak jelen a lakossági 
fórumon. Az önkormányzat a hivatallal az intézményekkel közösen arra szerződött, hogy 
ezekeket a nehéz éveket úgy vezényeljék le, hogy a dömsödi ember boldogulását segítse. De 
csak együtt, közös összefogással tudnak előre lépni. Az összefogás példájaként megemlítette 
az idősek karácsonyának megrendezését. Felhívja a jelenlévőket az összefogás fontosságára, 
az egyedül élőkre való fokozott odafigyelés fontosságára.  
 
Kovács László: Kérdezi, mikor szűnik meg a Kis-Dunaparton lévő szennyvízcsatorna 
átemelőnél tapasztalható bűz? Tönkre teszi az idegenforgalmat ez a szag, több éve nem tudják 
megszüntetni.  
Vízhálózat korszerűsítéssel kapcsolatban kérdezi, hogy az gerincvezeték eternit csöveit 
kicserélik polietilén csőre vagy nem, ha kicserélik az utakat  még jobban tönkre teszik. 
 
Sági János: A Kis-Dunaparti átemelő évek óta sarkalatos problémája a 
szennyvízszolgáltatásnak, be van építve egy biofilter szagtalanító berendezés.  A kivitelező, 
rendszergazda  céggel nehéz dűlőre jutni, más településen is gond van két éve. Egy másik 
településen meg tudták oldani a problémát, ígéret van arra, hogy azt a technológiát Dömsödön 
is alkalmazva hamarosan várható a probléma megoldása.  
 
Bencze István: Az elmúlt években több millió Ft-ot költöttek már rá, úgy tűnik, teljesen 
felesleges, ugyanúgy megvan a szaghatás. Szigetcsépen építettek be ilyen biofiltert, tökéletes 
megoldást eredményezett. A társulásban résztvevő hat településnek meg kell teremteni ennek 
anyagi fedezetét és ez itt is eredményre vezet. A vízhálózat korszerűsítésekor az eternit 
csöveket kicserélik, mert ezek elhasználódásából adódik a rengeteg csőtörés. A projekt része 
egyébként az, hogy az utakat vissza kell állítani eredeti állapotába. 
 
Mészáros Szabolcs lakostárs: Olyan dabi szigeti ingatlan után fizetnek kommunális adót, 
ahol semmilyen kommunális létesítmény, szolgáltatás nincs, még villany sem. Nincs-e 
tévedés az adókivetéssel kapcsolatban, mi az adó alapja? Tudomása szerint vagyonadó nincs.  
Felajánlja az önkormányzat részére Avia tehergépkocsiját, amely a forgalomból ideiglenes ki 
van vonva.  
 
Bencze István: Köszöni a felajánlást. A részletek megbeszélése végett vegye fel a kapcsolatot 
Varsányi Antal alpolgármesterrel.  
 
dr. Bencze Zoltán: A kommunális adó elnevezés megtévesztő, mikor betették a helyi adó 
törvénybe, mellé volt rendelve az abból befolyó bevételt milyen szolgáltatásra, fejlesztésre 
lehet fordítani. Vannak vagyoni típusú adók, a kommunális adó ezzé vált, az ingatlan tulajdon 
megléte maga az adó alapja. 
 
Jaksa Mihály lakostárs: Vízi közművel kapcsolatban örülne, ha a dabasi cég úgy állna a 
vízműhöz, mint Dabas városához, ahol az elmúlt időszakban sok szép beruházás történt. Félő, 
hogy  rettenetesen emelkednek az árak, de még súlyosabb lenne a helyzet, ha idegen kézbe 
kerülne a vízmű. Bízik abban, hogy nem kívánják eladni, marad a dabasi önkormányzat 
tulajdonában.  
Örülne, ha a vízóra leolvasás havi rendszeresség azonos napra este, esetleg azonos 
napszakban. Kéri, amennyiben megoldható, az e-bankon keresztül történő utalást tegyék 
lehetővé.  
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Utcaelnevezéssel kapcsolatban: Annak idején elfogadták a K. Nagy László illetve a Papp 
József utcát, ismerték a névadók tevékenységét. A Sallai I. utca esetében merült fel a kifogás, 
a Szilus utcára történő elnevezéssel kapcsolatban. Évtizedekkel ezelőtt mindennapos 
használata volt annak a területnek, de ma annyira idegen az emberek számára, nem tudják 
miről van szó. Javasolja a Határ utca elnevezést, az utca régen is ezt a nevet viselte. Alternatív 
javaslatként javasolják még a Szenttamási út is.  
 
Sági János: A vízi közmű szolgáltatást alapjaiban kellett átalakítani, a közel  400 
szolgáltatóból jelenleg 80-90 üzemeletető maradt az országban. Dömsöd a többi csatlakozó 
településsel együtt jó döntést hozott, a DAKÖV. Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú 57 
önkormányzat a tulajdonos, közöttük Dömsöd is. Önkormányzati Kft-ről van szó, távol áll 
mindenkitől az a szándék, hogy a későbbiekben privatizációról, bármilyen szintű eladásról 
beszéljenek. Leolvasással kapcsolatban törekednek a havi rendszerességre, két kolléga végzi a 
leolvasást, 1500-1500 fogyasztó, nehezen beosztható, hogy minden hónapban ugyanazon a 
napon, napszakban történjen a leolvasás, javasolja, hogy a leolvasókkal egyeztessenek.  
A DAKÖV. Kft-nek úgy a Budapest Banknál, mint az OTP banknál van bankszámlája, 
mindkét banknál megoldható az utalás.  
 
Bencze István: 57 település közös tulajdona a víziközmű szolgáltatás, maga a hálózat a 
településen lévő műtárgyak az önkormányzat saját tulajdona, eladása nehéz lenne. A Szilus 
utca elnevezés a képviselő-testület legutóbbi ülésén többségi döntéssel született meg. Az utca 
lakóinak kérését a képviselő-testület soron következő ülésére előterjesztik és döntést hoznak. 
 
Kovács László: Elektro mopedekkel, kismotorokkal kapcsolatban nagyon rossz tapasztalata 
van. Országos szinten is 60-70 %-ban a közúti baleseteket ők okozzák, mert mindenféle kresz 
ismeret nélkül a közlekedésben részt vesznek, potenciális veszélyforrás. Mit tesz a rendőrség 
ez ellen? Ne csak az autósokat büntessék.  
 
Király András:  A megyében a 13 kapitányság közül a Ráckevei kapitányság a legjobb, 60 
%-os a felderítési mutató. A kismotor és az elektromos motorok joghézag volt eddig, a 
kreszben nem szerepeltek ezek a járművek, mert lóerőre voltak megszabva a kategóriák, már 
megszűnt az,  kW-ra számolnak mindent, valamelyikhez szükséges vezetői engedélyt, 
ugyanúgy, mint a kismotorokhoz. Ez teljesítmény függvénye. Több esetben jártak el ilyen 
típusú jármű szabálytalansága miatt, úgy világítás, illetve vezetői engedély hiánya miatt,  30-
50 ezer Ft-os bírság kiszabására kerülte sor. Észlelték a problémát és azon vannak, hogy ezek 
megszűnjenek, mint baleseti forrás. 
 
Bődi Endre lakostárs: Megköszönte a jegyző alapos és precíz közérdekű tájékoztatóját. Utca 
név változással kapcsolatban: Valóban vannak prominens személyek, akiről lehetne utcát 
elnevezni. Lakossági megkereséssel fordult a Sallai utca a polgármesterhez, kérve, hogy a 
Szilus utcát változtassák meg. Idejét múlt kifejezés és helyrajzilag sem állja meg a helyét. 
Javaslatot tettek Szenttamási útra illetve Határ útra.  
 
Bencze István: A szerdai képviselő-testületi ülésen a képviselők elé kerül a kérelem, nagyon 
rövid volt az idő, karácsony előtt hozta meg a parlament a döntést, hogy január 1-től meg kell 
változtatni bizonyos utcák nevét. A honlapra feltették, ötleteket kérve. Néhány javaslat 
érkezett, képviselhető javaslat a Szilus utca volt. A döntést felülvizsgálják és figyelembe 
veszik az ott lakók véleményét.  
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Varsányi Antal:  Részese volt a döntésnek, személy szerint adott be javaslatot, egyébként az 
utcából egyetlen egy javaslat sem érkezett. Egyetért azzal, hogy jobban elő kellett volna 
készíteni, de rövid volt az idő. Szenttamási út elnevezéssel kapcsolatban az a probléma, hogy 
ott már van egy-két ilyen néven elnevezett tanya. A Határ utca elnevezés esetén a számozás 
meghosszabbítható.  
 
Bődi Endre: A későbbiekre nézve javasolja, ha utcaelnevezésre kerül sor, az önkormányzat 
kérjen fel egy szakértőt. Pl. D. Nagy Juditot, aki helytörténeti kérdésekben profi.  
 
Jaksa Mihály: Tudomása szerint a mai napig a Dömsödi és a Dabi Református egyház 
közötti határterület is ez az utca. Ez évszázados dolog, nincs értelme vitatkozni rajta.  
 
Nagy Zsolt: A település honlapja idegenforgalmi szempontból kardinális kérdés kellene hogy 
legyen. Környező települések honlapját nézve Dömsöd jelentős hátrányban szenved. Mikor 
lesz ebből kiút? 
 
Bencze István: Foglalkoznak a kérdéssel, eddig két – egyrészt személyi, másrészt anyagi – 
akadálya volt. Olyan személy kell erre a feladatra, aki óráról órára kezeli és élővé teszi a 
honlapot. Március 31-ig kér haladékot. Megvan a személy, várják a közmunkaprogram  
beindítását, s közmunka keretében alkalmazzák a megfelelő személyt, aki ért a 
számítógéphez, programozáshoz.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester megköszönte a meghívottak 
részéről történt tájékoztatást, a lakosság érdeklődését, a falugyűlést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István        dr. Bencze Zoltán 
         polgármester                      jegyző 


