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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. október 26.  
 
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, Huszár Péter Bence Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 
Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze 
Zoltán jegyző, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Madarász Mária óvodavezető-
helyettes, Zsidai Mónika tagóvoda vezető 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, a jelenlévő intézményvezetőket. 
Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitja.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban jelzettek szerint, kiegészítve a sportcsarnok 
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásával, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati 
javaslatot:   
 

…/2016. (X.26.) 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 beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről  
3./ A Nagyközségi Óvoda beszámolója a 2015/2016. nevelési évről  
4./ 2015. évi belső ellenőrzési beszámoló  
5./ A dömsödi XXXIII. csatorna rendezése  
6./ Fás szárú növények védelméről szóló rendelet-tervezet megvitatása  
7./ Dömsöd, Védgátsor 20/a. sz. ingatlan megvásárlása  
8./ Korona Sándor képviselő képviselői indítványa  
9./ Egyebek 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

131/2016. (X.26.) Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint fogadja el: 
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
2./ A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről  
3./ A Nagyközségi Óvoda beszámolója a 2015/2016. nevelési évről  
4./ 2015. évi belső ellenőrzési beszámoló  
5./ A dömsödi XXXIII. csatorna rendezése  
6./ Fás szárú növények védelméről szóló rendelet-tervezet megvitatása  
7./ Dömsöd, Védgátsor 20/a. sz. ingatlan megvásárlása  
8./ Korona Sándor képviselő képviselői indítványa  
9./ Egyebek 
 
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 nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2016. (X.26.) Kt.számú 
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: 
 

132/2016. (X.26.) 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 előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy utolsó 
pontként beírt rendezvényen a mai napon részt vett a Katasztrófavédelem által tartott 
tájékoztatón a városházán, melyen katasztrófa és háború esetén a polgármester teendőiről volt 
tájékoztatás. Elmondja még, hogy a Petőfi úti híddal kapcsolatban a mai napon megérkezett a 
támogatási szerződés.  
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Lázár József képviselő: Minden évben visszatérő kérés a ráckevei önkormányzat részéről a 
ráckevei tűzoltóság támogatása. Most ismét tárgyalt a polgármester a tűzoltókkal, 
nyugvópontra jutott a dolog?  
 
Bencze István polgármester: Nem jutott nyugvópontra. Két dolog miatt keresték meg, 
egyrészről ismételten kérték a fejkvóta szerinti támogatást, mely 6 millió Ft. körüli összeg, 
másrészről – miután a nehézségek miatt leépítették a létszámukat 16 főre – szerették volna, ha 
Pongrácz József munkaidőben heti egy alkalommal ott 24 órás szolgálatot teljesítene, mint 
tűzoltó. Nem járul hozzá, mert a település fenntartási csoportnál komoly feladat hárul rá. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2016. (X.26.) 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: 
 

133/2016. (X.26.) 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./ A Nagyközségi Óvoda beszámolója a 2015/2016. nevelési évről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta, 
az óvodavezető nyugdíjba készülése okán a vezető-helyettes készítette a beszámolót. 
Hasonlóan alapos, mindenre  kiterjedő a tájékoztatót, teli táblázatokkal, adatfeldolgozásokkal. 
Bizottsági ülésen kiemelték, hogy külön vették a személyi változásokat, helyzetelemzéseket, a 
csoportok létszámáról feltételeket, ami teljesült, ami nem teljesült.  
Működési tervet, előremutató technológiai terveket is olvashattak a beszámolóban. A 
létszámcsökkenés kissé ijesztő mértékű, 225 főből 172 fő van, iskolakezdés 69 főből 56 fő, 
sokan maradnak vissza, 10 gyermek nem Dömsödön kezdi meg a tanulmányait, ez soknak 
tűnik. Három h-s gyerekek száma nagyon magas, az SNI-s gyerekek úgy szintén. 172 
gyerekből 10 gyerek nem kap semmiféle támogatást, többi kap. Fejlesztő pedagógushoz 24 fő 
jár, logopédiára 24, 16, az SNI-s gyerekek száma emelkedik. Pedagógiai tervük szerint 
kiemelkedő feladat a beszédfejlesztés intenzív művelése, nagyon magas azok száma, akik 
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nem tudnak rendesen beszélni, kommunikációs problémák vannak. Keveset foglalkoznak 
otthon a szülők a gyerekeknek.  
A beszámoló egyébként nagyon alapos, a bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Nem teljesen követte az önkormányzattól az intézményi beszámolóhoz kapott szempontsort, 
mert a pedagógiai életpálya modellel bevezetésre kerül az intézményi önértékelés is, ahhoz 
óvodai munkatervet és ahhoz kapcsolódó beszámolót kell feltölteni az Oktatási Hivatal 
oldalára.  
 
Lázár József képviselő: Mellbevágó, hogy nem Dömsödön kezdi meg általános iskolai 
tanulmányait tíz gyerek, mi lehet az oka, amiért elviszik a gyerekeket.  
 
Bencze István polgármester: Abban az esetben lenne érthető, ha a szülő munkába menet nem 
tudja megoldani a gyerek iskolába vitelét, csak úgy, ha viszi magával a munkahelyén lévő 
iskolába.  
 
Madarász Mária óvodavezető-helyettes: Több olyan szülő van, aki a munkahely végett viszi 
a gyereket el más iskolába, vagy elköltöztek, illetve indok még a magas osztálylétszám az 
első osztályban, Apajon és Ráckevén alacsonyabb létszámú osztályok vannak.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A MÁK leadta a következő évi tervezéshez a 2016. évi 
lakossági adatokat, melyből látható, hogy a település összlakossága is csökkent, van még két 
három olyan év, amikor minden bizonnyal egy első osztály fog indulni az általános iskolába. 
(Ismertette a korosztály szerinti gyermeklétszámot)  
 
Szabó Andrea képviselő: Milyen arányban vannak a roma gyerekek?  
 
Madarász Mária óvodavezető-helyettes: Nem vészes az arány, akik odajárnak tisztán, 
rendesen, ápoltan, s nem csak a roma gyerekekkel van magatartási probléma.   
 
Varsányi Antal alpolgármester: Ez a gyakorlat divattá vált, véleménye szerint ez a gyerekek 
elleni vétel, hogy akár Kunszentmiklósra, akár Ráckevére hordják. Lehet, hogy valamivel 
jobb iskola, de annyival nem jobb, hogy a gyerek hajnalban kel, későn ér haza. Ez ellen egyet 
lehet tenni, következetes, hibátlan munkát végezni, törekedni kell rá. Ha ez már elterjedt, 
akkor vissza fognak térni a szülők.  
Másik: Betervezett, de elmaradt munkák, beszerzések, karbantartás, felújítás stb. Az 
óvodavezető januárban rendszeresen behozta, mit tervezett arra az évre, ezek nem mind 
szerepeltek. 
 
Madarász Mária: Munkatervbe ezeket betervezték, ami megvalósul, azt kiveszik, vannak 
olyan eszközök, amelyek beszerzését magas áruk miatt évek óta csak görgetik.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Pl. az egészségügyi meszeléssel kapcsolatban megbeszélték, 
hogy nem kell, mert tiszta, akkor az nem elmaradt munka. A beszámolóból úgy tűnik, hogy 
nem csinálták meg, akiknek meg kellett volna.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte az óvoda munkáját és a beszámolót, majd szavazásra bocsátotta az 
alábbi határozati javaslatot: 
 



5 
 

…/2016. (X.26.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda 
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

134/2016. (X.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda 
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
4./ 2015. évi belső ellenőrzési beszámoló 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A beszámoló áprilisban a zárszámadás alkalmával 
szokott a testület elé kerülni, ebben az évben elmaradt, viszont megtárgyalása kötelező. Az 
előre beütemezett ellenőrzések történtek, olyanra nem került sor, hogy valamelyik vezető 
külön felkérné a belső ellenőrt, mert olyan tapasztal, amely ezt indokolttá tenné. Az 
ellenőrzési idő egy részét konzultációval töltik meg, szükség esetén szakmai segítséget nyújt, 
szúrópróba szerűen végez bizonylat ellenőrzést, meghatározott időszakonként a 
szabályzatokat, szigorú számadásos bizonylatokat ellenőrzi. Az ellenőrzés során nem 
állapított meg olyan tényt, amely intézkedést tett volna szükségessé.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2016. (X.26.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőri 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

135/2016. (X.26.) Kt.számú 
Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőri 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
5./ A dömsödi XXXIII. csatorna rendezése 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Dabasi 
Víztársulat elnöke a napokban személyesen kereste fel az előterjesztésben foglalt kéréssel. 
2014. januártól jogszabály szerint az önkormányzatoknak néhány csatornát azon túl, hogy 
tulajdonba veszik, működtetni, kezelni kell. 2014. januártól a földtulajdonosoktól nem 
szedhetnek be semmi féle díjat, amit ezeknek a csatornáknak a kezelésére fordíthatnának. 
Megkereste a Ráckevei és a Kiskunlacházi polgármestert, akiknek szintén fejtörést okoz a 
csatornák kezelése, amely Dömsöd viszonylatában éves szinten 10 millió Ft. kiadást 
jelentene. Erre az önkormányzatnak nincs pénze. Abban maradtak polgármester kollégáikkal, 
hogy megpróbálnak közösen fellépni, akár az országgyűlési képviselőt is megkeresve.  
Eredetileg olyan céllal került a testület elé, hogy bízzák meg a társulatot a csatorna 
kezelésével és a költségeket a jövő évi költségvetésből fizessék ki.  
Ha tulajdonba veszi az önkormányzat a csatornát és nem bízza meg a társulatot a 
rendbetételével, saját erőből is megoldhatják, de a karbantartás magas költség. 
Ha sikerül az önkormányzatnak – a tervezettek szerint – egy munkagépet vásárolni, akkor a 
4,8 millió Ft. helyett a csatornát a partról ki tudják kotorni és a közmunkások rendbe tudják 
tenni a partot.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint azzal nem tudják kitisztítani a csatornát. 
 
Bencze István polgármester: Hét méterre be tud nyúlni a gép kanala, amivel ki tudják 
kotorni.  
 
Varga László műszaki főtanácsos: A XXXIII. csatorna a Domi tanyától megy 
Kunszentmiklós irányába, a  másik, átadni kívánt csatorna a szeméttelep mellett az apaji utat 
keresztező csatorna, a szeméttelepnél csatlakozik a XXXIII. csatornába. 
 
Ispán Ignác képviselő: Azzal a csatornával a vízügy évekig, évtizedekig nem csinált semmit, 
most az önkormányzat felelőssége lesz, ha belvíz alkalmával elönti a házakat.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha itt lesz belvíz, van egy másik lehetőség is, ha a védekezéshez 
szükséges munkálatok keretében ennek a csatornának a kikotrása a vis maior alap terhére 
történik meg, ha a katasztrófavédelem ebben partner.  
 
Muzs János képviselő kérdezi, hogy nem köteles az önkormányzat ezzel a céggel szerződést 
kötni, tettek egy ajánlatot. Mi alapján tették ezt az árajánlatot?  
 
Bencze István polgármester: Nem köteles az önkormányzat ezzel a céget szerződést kötni, 
viszont jogszabály alapján köteles a tulajdonjogot átvenni.  
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Muzs János képviselő: Egy tájékoztató árajánlatot kérhetne az önkormányzat a Vízügytől is 
összehasonlítás képen, mivel ők tartják karban a helyi, és az apaji csatornákat, amelyeknek 
tassi központja van.  
 
Bencze István polgármester: Amikor erről dönt a testület, lehet kérni árajánlatot máshonnan 
is, de jelenleg nincs pénz erre a célra. 
 
Korona Sándor képviselő: Ez a csatorna 10 évvel ezelőtt volt kotorva, mikor volt a nagy 
belvíz, s akkor a szeméttelepre fogták. Különböző földmunkákat végeztek, tisztították, 
kiszedték a több évtizede benne lévő bokrokat, biztosítva volt a lefolyás Kunszentmiklós 
irányába, tehát volt valamilyen formában karba tartva. Elhangzott a bevezetőben, hogy a 
gazdák földjét kell védeni. A víztársulat pénzt nem szedhetett, viszont valamilyen szinten 
karban kell tartani, valamilyen forrásból meg kell oldani. El kellene gondolkodni, hogy az 
önkormányzat vagy bevezet valamilyen díjat, vagy központi forrásból kell megoldani, de a 
falu költségvetéséből nem tudják kigazdálkodni. Ugyanakkor megvan a veszély, hogy komoly 
belvizek alakulnak ki, s lehet az önkormányzatnak kártérítési felelőssége. Minél előbb közös 
összefogással meg kellene keresni vagy az országgyűlési képviselőt, vagy a 
katasztrófavédelmen keresztül a megyei illetékeseket, segítsenek, mert nem tudják önerőből 
megoldani.   
A gazdákat is tájékoztatni kellene, hogy van egy ilyen probléma és nem, kizárt, hogy előbb 
utóbb nekik is hozzá kell járulni.  
 
Bencze István polgármester: Az önkormányzat, ugyan úgy, mint a társulat, nem szedhet ilyen 
célra pénzt. Annak kell utána nézni, hogy a költségvetésben ilyen célra van-e  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Költségvetési törvényben települések általános 
támogatása, abba sok minden belefér. Teljesen az önkormányzatra van bízva, ezen belül is 
több alpontra van bontva a támogatás, belül oda tologatják, úgy használják fel a pénzt, ahogy 
és ahol szükség van rá. Van olyan is, hogy a nem nevesített feladatok ellátására. Erre nem fog 
külön állami pénzt kapni az önkormányzat.  
 
Ispán Ignác képviselő: Ennek a csatornának a 90 %-a a pusztában van, szántóföldeket nem 
veszélyeztet. A legelőről nem megy le a víz, bármit csinálnak, magasabban van a csatorna, 
mint a gyep. Véleménye szerint a csatornát nem kotorni kell, ki kell szedni a nádat, nincs rajta 
mit kotorni. Nem olyan tragikus ez, mint ahogy a társulat leírja, hogy minden évben 4 millió 
Ft-ot kell rá költeni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A vízlevezetésnek nem az a módja, a fenti szántóföldekről 
vezeti le, megtelik a csatorna és nem megy sehova. Kunszentmiklóson lezárják, itt is teli van 
olyankor csurgalék vízzel és nem engednek többet. Ha kikotorják a csatornát, akkor sem 
engedik le tovább. A vízügynek itt van szerepe, vízkormányzási feladata van. Volt a 
csatornázási társulat, felvehettek közmunkásokat és a nagyobb bokrokat kivágták stb. Nem a 
csatornával van csak baj, a mezőről nem fogja levinni a vizet, ha lezárják a zsilipet, áll benne 
a víz.  
 
Ispán Ignác képviselő: Ami az önkormányzat háruló feladat lenne, évente, kétévente 
kikaszálni a nádat.  
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Szabó Andrea képviselő: Van a vízügynek egy csoportja 10 fővel, Kovács Zoltán 
vezetésével, tassi központtal, akik a területen lévő csatornákat tisztítják. Az a munkájuk, hogy 
tisztítják a nádat a csatornákból.  
 
dr.  Bencze Zoltán jegyző: A csatornák nem egyöntetűen tartoznak egy helyre, vannak olyan 
csatornák, amelyek a vízügyhöz tartoznak ezen a területen is. Az övcsatorna és egyes ágai a 
vízügyhöz, de a XXXIII. csatorna nem a vízügyhöz tartozik.  
 
Szabó Andrea képviselő: Mi a garancia arra, hogy ha fizet az önkormányzat, akkor elvégzik, 
mert eddig történt meg.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Amit meg kell nézni, ezzel a tulajdonosi kötelezettséggel milyen 
vízgazdálkodási feladatok járnak, hogy dönteni lehessen arról, hogy milyen módon van róla 
gondoskodva. A kaszálást, a kotrást elvégzik időről időre, meg kell nézni, vannak-e rajta 
olyan vízszabályozó művek, amelyek működtetése is szükséges. Attól kezdve átalakul egy 
más féle típusú kötelezettséggé. Meg kell nézni, hogy milyen alternatív módok vannak ennek 
működtetésére, a feladat elvégzésére. Ebben most így nem lehet dönteni. Meg kellene nézni a 
szomszédos településeknél mi van, továbbá azt, hogy sürgős beavatkozást igénylő, nem  az 
éves karbantartásba beletartozó kötelezettség, mint egy nyomvonal kiásás, pl. erre célzott 
támogatást nem lehet-e valahol igényelni.  
 
Muzs János képviselő: Elhangzott, hogy 2014-től kell az önkormányzatnak karban tartani, 
nem kellett volna egy átadás-átvételnek megtörténnie.  
 
Bencze István polgármester: Most kereste meg az önkormányzatot a Víztársulat. Úgy 
gondolták, hogy még fenn tudják tartani, működtetni tudják, azért nem keresték meg eddig az 
önkormányzatot.  
 
Muzs János képviselő: Felmerül a kérdés, ha eddig volt rá forrásuk, nem gondozták, most 
úgy adják át, ha van rajta vízi közmű, le van pusztulva, visszamenőleg nem csináltak semmit, 
az önkormányzat nyakába szakad. Amíg forrásuk volt nem csinálták, az önkormányzatnak 
nincs rá forrása és kötelezettsége van a karbantartásra. 
 
Bencze István polgármester: Mivel több megválaszolatlan kérdés merült fel, javasolja a 
döntés elnapolását, újabb információt igyekeznek szerezni, a polgármestertársakkal próbálnak 
közösen tovább lépni, a képviselő által javasoltak szerint a Vízügy vezetőjétől megkérdezik, 
vállalnak-e ilyen jellegű karbantartást. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2016. (X.26.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi XXXIII. csatorna 
rendezésének kérdését a következő ülésére napolja el. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2016. november 30. 

 
 



9 
 

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

136/2016. (X.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi XXXIII. csatorna 
rendezésének kérdését a következő ülésére napolja el. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2016. november 30. 

 
6./ Fás szárú növények védelméről szóló beszámoló megvitatása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Korona Sándor képviselő indítványára készült az előterjesztés, kér 
körben megtárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. A módosító indítványokat a rendelet-
tervezeten ennek megfelelően átvezették. Egyetlen célja van, a település zöld felületének 
védelme a központi jogszabályok csak közterületen álló elő fás szárú növényekre írnak elő 
engedélyeztetési kötelezettséget és annak védelmét, ez a rendelet a magánterületen lévő 
központi szabályozás alá nem eső fákra vonatkoznak. Azt hivatott szolgálni, hogy a település 
zöld felülete összességében ne csökkenjen. Ha ezt a rendeletet a képviselő-testület elfogadja, 
akkor a jövőre nézve, ha valaki magánterületen fát kíván kivágni, engedélyt kell kérni, illetve 
pótlási kötelezettség jár. Ez a fő célra a rendeletnek. Ha helyileg a magánterületen nem lehet 
megoldani, elő lehet írni más közterületi telepítést, adott esetben megváltási kötelezettséget 
lehet előírni, az abból befolyt összeget a zöldterületek karbantartására, fák pótlására lehet 
fordítani.  
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság tárgyalta, jónak tartja és elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet. A rendelet annyit fog érni, amennyit be tudnak belőle tartani. 
A lakosságnak be kellene tartani a rendeletet, de az önkormányzatnak is, kivágtak jó pár fát és 
a pótlásukról nincs tudomása.  
 
Bencze István polgármester: Két éve volt fásítást, akkor elültettek 150 db fát, sajnos nem 
mind maradt életben. A Kossuth Lajos utcában közeljövőben kivágandó 50-60 fát pótolni 
fogják, már kaptak rá árajánlatot, 700 ezer Ft. értékben. Megkeresik a Ráckevei Erdészetet, 
ahonnan jutányos áron próbálnak kistermetű fákat szerezni, amit helyettük el lehet ültetni.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az előterjesztést még kiegészíti azzal, hogy kb. 20-30 éve 
megszűntek a központi jogszabályokban az ültetési távolságok,  a méret olyan 
jogszabályokból került a rendelet-tervezetbe, amelyek már hosszú évek óta működnek és van 
tapasztalat.  
 
Muzs János képviselő: A méterre belőtt szabályokat csak az új telepítésekre vonatkoznak?  
 
dr.  Bencze Zoltán jegyző: Igen.  
 
Muzs János képviselő. A Thököly utcában pl. nagyon sok friss telepítésű diófa van, mert a 
lakosság követi a korábban kialakult hagyományt. Ajánlásokat kellene tenni a lakosságnak, 
mivel pótolják a hiányzó fát.  
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Amikor közterületen engedélyezik a fakivágást, konkrétan leírják, 
mivel kell pótolni. 
Jövőre a képviselő-testületnek foglakozni kellene a teljes Dabi sziget kérdésével, jelenleg még 
szépek a fák, de sokuk olyan állapotban van, hogy egy erősebb szél alkalmával kidőlhetnek. 
Foglalkozni kell a kérdéssel, hogy a fák kivágása, pótlása hogy történjen, mert egyszerre fog 
tarra vágódni. A nagy jegenyenyár egyszerre lett végig telepítve a szigetben, s egyszerre 
öregedett ki az állomány. Valamit ki kell találni, szakaszos kivágni és szakaszosan pótolni.  
 
Bencze István polgármester: Az utcán kivágott fákat véleménye szerint vagy asz udvarában, 
vagy egy önkormányzat területen kellene pótolni. Pl. Németországban az utcákon alig-alig 
van fa, az udvarok teli vannak fákkal.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az önkormányzat ezt megoldhatja, ha közterületen fát vág ki, 
akkor egy kijelölt területen ültet helyette, arra nincs kötelezve, hogy ugyanoda kell 
visszatelepíteni, a lényeg, hogy a zöldfelület összterülete ne csökkenjen.  
 
Bencze István polgármester: A Hajós kastély mellett van két sürgősen kivágandó fa, azok 
helyett arra a helyre nem lehet ültetni, egy faültetés céljára kijelölt területen lehetne pótolni. 
Erre is kellene a rendeletben egy kitételt tenni.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem lehet a helyi rendeletben, mivel a közterületre vonatkozóan 
központi jogszabály vonatkozik. A testület hozhat egy határozatot, melyben kijelölhet egy 
területet fatelepítésre. Közterületi fakivágásra nem alkotnak rendeleti szabályozást, azt 
kormányrendelet szabályozza. 
 
Korona Sándor képviselő: Az lenne a cél, hogy pótolni a fákat, van egy központi jogszabály 
a közterületekre, lesz egy helyi rendelet a magánterületre, ezen felül lenne egy határozat, 
amelyben kijelölik azt a területet, ahol lehet pótolni a kivágott fákat. Így alakulnának ki olyan 
közösségi ligetek, parkok, melyek a zöldfelületet is növelik, növénnyel való törődést is 
mutatják.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelet 
a fás szárú növények védelméről 
 
Kihirdetve:  2016. november 10. 
Hatályos: 2016. november 10. 

 
7./ Dömsöd, Védgátsor 20/8a. sz. ingatlan megvásárlása 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a képviselő-
testület felhatalmazása alapján megállapodott a tulajdonosokkal a szóban forgó ingatlan 
megvásárlása tekintetében. Az alku eredményeként 3 millió Ft-ban állapodtak meg azzal, 
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hogy 400 ezer Ft. előleget kifizet az önkormányzat, a visszamaradt részt pedig 2017. január 
15-ig fizeti meg.  
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, az elhangzottak szerint elfogadásra javasolja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2016. (X.26.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Gonda Lajos, 
Berta László Józsefné, Gonda Sándor, Doroszlayné Muránszki Katalin és Muránszki 
Zsigmond osztatlan közös tulajdonát képező dömsödi 633/1 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű, összesen 815 m2 területnagyságú ingatlant összesen 
bruttó 3.000.000-Ft vételárért. 
 
A Képviselő-testület döntése szerint az ingatan vételárának megfizetése az alábbi módon 
történik: 
- 400.000-Ft előlegként a szerződés aláírásakor; 
- az ingatlan fennmaradó vételára pedig 2017. január 31-ig. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírása. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2017. január 31. 

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

137/2016. (X.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Gonda Lajos, 
Berta László Józsefné, Gonda Sándor, Doroszlayné Muránszki Katalin és Muránszki 
Zsigmond osztatlan közös tulajdonát képező dömsödi 633/1 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű, összesen 815 m2 területnagyságú ingatlant összesen 
bruttó 3.000.000-Ft vételárért. 
 
A Képviselő-testület döntése szerint az ingatan vételárának megfizetése az alábbi módon 
történik: 
- 400.000-Ft előlegként a szerződés aláírásakor; 
- az ingatlan fennmaradó vételára pedig 2017. január 31-ig. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírása. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2017. január 31. 
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8./ Korona Sándor képviselő képviselői indítványa  
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Korona Sándor képviselő: Mindkét indítványa érint olyan területeket, amelyről már kapott 
tájékoztatást. Polgármester úr a bizottsági ülésen tájékoztatást adott arról, hogy megvan a 
megfelelő rendszer a pénzügyi forráshoz, ami megszabja a lehetőséget, illetve ugyanaz a terv, 
elképzelés, hogy a falu bizonyos körzeteit, közterületeit próbálják rendbe tenni.  
 
Bencze István polgármester: 2012-ben az alpolgármesterrel 32 körzetre felosztották a 
települést, próbáltak felelős csoportokat kialakítani, nem lehetetett, mivel állandóan változott 
a közmunkások összetétele. Jelenleg a kertész külön csoporttal dolgozik, 11 terület tartozik 
hozzá, a területek karbantartása. A Vízügy vezetőjével megállapodtak arról, hogy a Duna-
partot a téli hónapokban rendbe tennék, ezen kívül kitisztítják a Szenttamási utat is. 
Összegyűjtik a több teherautónyi szemetet és a lícium bokroktól megtisztítják. 
 
Korona Sándor képviselő: Másik indítványa a szennyvízcsatornával kapcsolatos. Köztudott, 
hogy nem működik jól, sok a probléma. A szennyvízcsatorna a lakossági szennyvíz 
elvezetésére szolgálna. Volt egy felvetés a cég részéről, miszerint akkor tudnak szankcionálni, 
akkor tudnak lépni a füstöléssel, ha az önkormányzat hoz egy rendeletet, mely szabályozza a 
szankcionálást. Ilyen rendelet több helyi önkormányzat is hozott és azokon a településeken 
megszűntek az illegális ereszcsatorna bekötések. Erre kapott egy tájékoztatást, miszerint van 
egy 2013-as kormányrendelet erre vonatkozóan. Erről tájékoztatta a DAKÖV. 
üzemigazgatóját, hogy ennek megfelelően próbáljanak meg szankcionálni.  
 
Bencze István polgármester: Legalább 5-6 alkalommal tárgyalt már a DAKÖV vezetőjével, 
az önkormányzat részéről minden segítséget megadnak ahhoz, de füstölni csak a DAKÖV. 
tud. A jogszabály szerint a szolgáltató a csatornadíjat a duplájára is emelheti azoknál, akik a 
szennyvízcsatornába illegálisan belevezetik a vizet. Ennél jobb szankcióról nem tud.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A továbbiakban tájékoztatta a képviselőket a kétféle (egyesített és 
elkülönített) csatornarendszerről. Tapasztalatuk szerint a DAKÖV. vezetése nincs tisztában 
ezekkel a jogszabályokkal. Ezek után tájékoztatta a képviselőket a délelőtt folyamán – a 
szennyvízcsatorna hálózat működésével kapcsolatos lakossági problémáról, majd az ügyben 
tett intézkedéséről.  
A DAKÖV. tájékoztatása szerint a szennyvízaknák üzemszerű működésének helyreállítására 
várhatóan november végére kerül sor. Július elején kapott az önkormányzat egy levelet, 
miszerint helyreállt az üzemszerű működés, vagy ilyen hamar amortizálódott, vagy a levél 
nem tartalmazott igaz állítást. A csatornarendszer tulajdonjogát is rendezni kell. A DAKÖV a 
szennyvízcsatorna után még nem fizetett bérleti díjat, ennek összege kb. 15-16 millió Ft. 
lenne eddig. Ebben lépni kell. A szerződések felmondása kötött rendszerben történik, 2017. 
áprilisig lehet meghozni az ezzel kapcsolatos döntést, akkor 2018. év elejére lehet szolgáltatót 
váltani. Miután nem csak Dömsödön van probléma, hanem a többi társult településeken is, 
valószínű, hogy ők is szeretnének távozni. Ha megszűnik a szerződés, elszámolási jogviszony 
keletkezik, az eddig ki nem fizetett kifizetés esedékessé válik, felmerülhet, hogy elveszítik az 
önálló szolgáltatói jogot, esetleg a területét szétosztják a többi szolgáltató között. Véleménye 
szerint nem veszik komolyan ezt a problémát. Talán ösztönző lenne, ha a képviselő-testület 
felvetné a más szolgáltatóval történő tárgyalás esetlegességét, hogy milyen feltételekkel 
tudnák a csatornahálózatot normálisan működtetni, s ha nem oldódnak meg a problémák, 
akkor jövő áprilisban ezt a szerződést felbontanák. Az biztos, hogy nem lépnek előre, a 
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lakosságnak és az önkormányzat is komoly problémát okozva. Ez egy olyan szolgáltatás, 
amely fizetési kötelezettséggel jár és nem működik, adott esetben károkat is okoz.  
 
Bencze István polgármester: Arra kér felhatalmazást, hogy más cégeket, más szolgáltatatót is 
megkeressenek és tárgyaljanak velük. Talán a DAKÖV. vezetői felé is íródjon egy levél, hogy 
a képviselő-testület felhatalmazta erre.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ráckevén bizottsági ülést tartottak a tulajdonjoggal kapcsolatban, 
ebben is lépni kellene, mert az az álláspont, amelyet Ráckeve képvisel, amivel megbízta a 
tulajdonközösség az ügyvédet, az fals, mind jogi, mind tárgyi tévedések halmaza. 
Feltételezhetően az ügyvéd Ráckevétől téves felvilágosítást kapott. 
 
Bencze István polgármester: A hat település csatorna rendszere mai napig a Ráckevei 
önkormányzatnál van nyilvántartva. Addig kell elosztani a települések között, amíg nincsenek 
különböző kötelezettségek (ÁFA)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Emiatt nem rendeződik a bérleti díj sem, az ebből befolyó bérleti 
díj nyújtana fedezetet azokra a kiadásokra, amikor hozzá kell nyúlni a rendszerhez a normál 
karbantartáson kívül.  
Kéri, hogy a képviselő-testület ezen szándékát nyilvánítsa ki a lakosság érdekében, a 
polgármester mind a DAKÖV., mind a DAKÖV tulajdonosi közösségében képviselhesse ezt 
az álláspontot.  
 
Bencze István polgármester:  A DAKÖV. igazgató, az üzemigazgató azt nyilatkozta, hogy 
november vége. Amennyiben november végéig nem normalizálódik a helyzet, akkor lépjenek 
más szolgáltató felé. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A testület először június végi határidőt szabott, júliusban közölte a 
szolgáltató, hogy rendben van, holott a felújító készletek meg sem voltak rendelve.  
 
Bencze István polgármester: Ez így igaz, nem várnak november végéig, azonnal megkeresik 
a szolgáltatót.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2016. (X.26.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízcsatorna hálózaton 
tapasztalható megoldatlan műszaki problémák miatt felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
- haladéktalanul szólítsa fel a DAKÖV Kft-t a szükséges munkák elvégzésére és a 

szennyvízcsatorna hálózat rendeltetésszerű működésének helyreállítására; 
- amennyiben a DAKÖV Kft. szennyvízcsatorna hálózat rendeltetésszerű működését 

nem állítja helyre 2017. március 31-ig, úgy a velük megkötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés felmondását készítse elő; 

- kezdeményezzen tárgyalásokat más szolgáltatókkal az esetleges szolgáltató váltás 
céljából; 

- mindezeket a DAKÖV Kft. tulajdonosi közgyűlésén is képviselje. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

138/2016. (X.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízcsatorna hálózaton 
tapasztalható megoldatlan műszaki problémák miatt felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
- haladéktalanul szólítsa fel a DAKÖV Kft-t a szükséges munkák elvégzésére és a 

szennyvízcsatorna hálózat rendeltetésszerű működésének helyreállítására; 
- amennyiben a DAKÖV Kft. szennyvízcsatorna hálózat rendeltetésszerű működését 

nem állítja helyre 2017. március 31-ig, úgy a velük megkötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés felmondását készítse elő; 

- kezdeményezzen tárgyalásokat más szolgáltatókkal az esetleges szolgáltató váltás 
céljából; 

- mindezeket a DAKÖV Kft. tulajdonosi közgyűlésén is képviselje. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
 
9./ Egyebek 
a./ Sportcsarnok felújítására pályázat benyújtás 
Előadó: Bencze István polgármester 
 
Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Kézilabda  
Szövetség kiírt egy pályázatot a sportcsarnokokra és a tornatermekre. A sportcsarnok 
világítását fel kellene újítani. A pályázat benyújtásához 30 % önrész szükséges. Mivel a 
világítás elavult, korszerűtlen, gyakran meghibásodik, mindenképpen fel kellene a pályázat 
keretében újítani. A pályázat benyújtásának határideje: november 25.  
A településeket besorolták attól függően, hogy milyen minőségű kézilabda csapat, egyesület 
működik, Dömsödöt a II. csoportba sorolták, itt a pályázható összeg 5 millió Ft. Az önrész 
tehát 1,5 millió Ft., melynek vállalásáról kell dönteni a képviselő-testületnek. A világítás 
korszerűsítést mindenképpen meg kell csinálni, s nem mindegy, hogy 5 millió  Ft-ért, vagy 
pedig 1,5 millió Ft-ért. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 
hat.jav. 
 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
határozat 
 
 
Képviselői hozzászólások: 
 
Lázár József képviselő: Van-e lehetőség arra, hogy a lakhatási támogatást és 
gyógyszertámogatást kapott állampolgárok névsora a Hírnökben megjelenjen. 
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Nincs. 
 
Lázár József képviselő: Vannak olyan segélyezettek, akik lakhatási támogatást kapnak és 
felajánlják másoknak, pl.  a 80 ezer Ft-os utalványt 50 ezer Ft-ért tovább adják.  
Másik probléma, állítólag vizes a fa, harmadik probléma, hogy nincs meg a megfelelő 
mennyiség. Tudnak-e ez ellen valamit lépni? 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Léptek, túl vannak ezen a problémán, ez lokalizálva lett, ahol 
felmerült ez, vele a szerződést megszüntették.  
 
Bencze István polgármester: Azért, hogy ne legyen ebből vita, mindhárom vállalkozóval 
szerződést köt az önkormányzat, s mindhármat ellenőrizni fogják. A szerződés része lesz, 
mindhárom vállalkozónak kötelessége lesz jelezni telefonon a hivatal felé az időpontot, 
amikor kiszállítják a fát, illetve az is a szerződés része, hogy csak azon az ingatlanon lehet a 
fát lerakni, ahova szól az önkormányzat döntése.  
 
Lázár József képviselő: Ismét levelet kapott Bognár Tibortól. Az elmúlt ülésen arról volt szó, 
hogy polgármester úr válaszol, Bognár úr ismételten írt egy – immár – fenyegetőnek tűnő 
levelet, mely szerint beperli az önkormányzatot, mert nem fizet egy millió Ft-ot részére. 
 
Bencze István polgármester: Írt Bognár úrnak egy részletes levelet. Véleménye szerint, ha 
bárki hibás ebben az ügyben, az elsősorban Bognár úr. Szállás kifizetéssel volt probléma. Az 
intézményvezetőnek, önkormányzatnak nem feladata a szállásszervezés. Kivizsgálták az 
ügyet, mindazt, ami bevételei voltak, nevezési díjak, önkormányzat támogatás, stb., és a 
kiadások, mind együtt szerepel. Az összes többi Bognár úr ötlete, mindenféle felhatalmazás 
nélkül szedte össze a pénzt és zsebből szórta ide-oda. Javasolta, hogy forduljon bírósághoz és 
polgári peres eljárásban próbálja érvényesíteni.  
 
Korona Sándor képviselő: Ma ismét elment az Ady Endre utca felé, a Kenézék és a Benkóék 
háza előtt hatalmas víztócsa áll, ha az ott megmarad, süllyedni fog, komoly balesetveszélyt 
jelenthet. Jobb oldalon Katonáék előtt vízelvezetési rendszert, árkot ki kellene építeni. 
 
Bencze István polgármester: Ez nem egy útépítés, ez felújítás, egy aszfaltréteg terítése. Az 
útépítést meg kell tervezni és a tervekhez maximálisan tartani, szinteket bele kell venni, de az 
nem ennyibe kerülne. Ott saját erőből árkokat kell csinálni, az 51-es és Ady E. út sarkon ki 
kell építeni, ki kell rakni, hogy ne csapják le a buszok, ne törjék össze, megfelelő vízelvezető 
elemmel belevezetik az árokba a vizet.  
 
Korona Sándor képviselő: Korábban már beindultak ezek a munkálatok, jó lenne, ha az őszi,  
téli időszakban felpörögne, a különböző vízlevezető csatornák, átereszek, amelyek lemennek 
a kis Dunába a Szabadság utcáról, azok átereszeit, rendszereit tisztítani. Van néhány, amely 
már jól levezeti a vizet. Többük körül sok a gaz, benövés.  
 
Bencze István polgármester: Napirenden van. 
 
Korona Sándor képviselő: Nagyon jól sikerültek a közterületi parkok (polgármesteri hivatal 
előtt) megvilágításai.  
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dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselőket a Petőfi téri egyik magánház lakójának 
megvilágítással kapcsolatos panaszát. Lesz még további lámpatest pótlás a településen. 
Egyeztettek az elmúlt héten, s a Dabi játszótérre is szeretnének telepíteni egyrészről abból, 
amelyek most felszabadulnak. A nem túl távoli jövőben tehát ott is megoldódik a világítás.  
 
Muzs János képviselő: Az elmúlt ülésen tolmácsolt egy lakossági javaslatot a mozi udvarán 
kialakítandó kerékpártároló ügyében. Ezzel kapcsolatban történtek lépések. 
 
Bencze István polgármester: Azért nem gondolkodtak tovább ebben a lehetőségben, mert 
elhangzott, hogy annyira elzárt terület, hogy onnan bárki elviheti.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha odakerülne, két dolgot javasol, egyrészről egy lámpatestet, (2 
db 20 wattos ledes reflektor) Ajánlott a kamera, amely 300 ezer Ft. körüli összeg lenne, ezzel 
kell kalkulálni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Nem csak kamera, kerítés is kellene, mert a mozi feljárója és 
pincelejárója életveszélyes.  
 
Ispán Ignác képviselő: A Dózsa György úton épülő parkoló hoz a járda és a parkoló közé 
nem lehetne egy olyan korlátot elhelyezni, mint ami most van, oda is lehetne biciklit lakatolni.  
 
Bencze István polgármester: Jó ötletnek tartja, megtekintik. A villanyoszlop elé egy nagy 
beton virágládát terveztek azért, hogy ne álljanak fel kocsival. Ott 10 kerékpár elfér, 
merőlegesen a falra. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: A Településfejlesztési Bizottság felállított egy sorrendet az 
utak javítására. Ezzel kapcsolatban küldött egy javaslatot a sorrendre, nem tudja, eljutott-e a 
bizottsághoz.  Hiányolja, hogy a Pósa Lajos utca kimaradt, amely a második legrosszabb 
aszfaltos útja Dömsödnek.  Legrosszabb a Középső Duna-part, nem érti, hogy mi az, hogy a 
zsilipig. 
 
Hangos vita! Hangzavar! 
 
Varga László főtanácsos: Tévesen lett megfogalmazva, a Középső útról van szó, a zsilipig. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: A Középső Duna-part egyébként nagyon rossz a Petőfi fától 
a hídig.  
 
Ispán Ignác képviselő: Nem arról van szó, a Középső útról, tévesen le meghatározva, 
helyesbíteni fogják.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Haladás utcában van egy 100 méteres szakasz, melyet két 
éven belül csináltak meg, kerüljék ki, az útnak az a része jó, több százezer Ft-os költség lenne. 
A Határ utat tartja a harmadik legrosszabb útnak. Nincs meghatározva, hogy a 
Kunszentmiklósi út meddig.  
 
Varga László főtanácsos: A belterületi határig.  
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Varsányi Antal alpolgármester: A testületi ülésre szóló meghívót megkapja, a feladó 
azonban  úgy szól, hogy domsod.hu, sándor. Kéri, hogy a domsod.hu-ról küldjék ki a 
központi meghívót, a Sándor anyagát küldjék ki külön. Nem lehetett megnyitni.  
 
Szabó Andrea képviselő: Felé is jelezték a kerékpártároló szükségességét. Dabon is többen a 
buszmegállóban hagyják lelakatolva a kerékpárjaikat, azokra is gondoljanak. Ugyancsak 
javasolták megfontolásra egy nyilvános WC-t esetleg, s térítésesen működtetni.  
Cserna Károly ügyében léptek-e előre?  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Beszéltek Nagy Zsolt földmérővel, jövő héten kedden három órára 
mennek a kitűzni, kimérni és felszabadítani.  
 
Korona Sándor képviselő: Korábban volt egy képviselői indítványa, javaslata, felvetése, 
kérdezte a jegyzőtől, kaphatnának-e a képviselők saját nevükre szóló egységes e-mail címet, s 
a honlapon meghirdetni, amelyen elérik, mint képviselőt. Azt szeretné, ha nem, a saját e-mail 
címét használná bárki, az a magán e-mail címe. Jó lenne, ha kapna valamennyi képviselő 
egyforma végződésű címet, kitennék a honlapra, s ezen érhetnék el a képviselőket, nem a 
magán e-mail címén. Megoldható-e? 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Igen.  
 
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen hatósági ügyeket tárgyalt. (külön 
jegyzőkönyvben rögzítve.)  
 
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 
megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 

Bencze István      dr. Bencze Zoltán 
                     polgármester                                                                       jegyző 
 


