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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)  
Ülés ideje: 2017. március 20. 
 
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, Varga László műszaki főtanácsos 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 
Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szűcs Julianna képviselők, Varga 
László műszaki főtanácsos. 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 9 
képviselő közül 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja 
a képviselőket a rendkívüli testületi ülés összehívásának okáról, majd szavazásra bocsátja az 
alábbi határozati javaslatot:  
 

…/2017. (III.20.) Kt. számú  
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ „Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” projekt Dömsöd 
Pihenőhely felújítása tervek elkészítésének ajánlat kérése 
2./ Épületenergetikai pályázat kötelező nyilvánosság feladatok elvégzésére 
ajánlatok elbírálása 
3./ Belterületi út felújítására pályázat benyújtása  
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9  igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

32/2017. (III.20.) Kt. számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ „Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” projekt Dömsöd 
Pihenőhely felújítása tervek elkészítésére ajánlatkérés 
2./ Épületenergetikai pályázat kötelező nyilvánosság feladatok elvégzésére 
beérkezett ajánlatok elbírálása 
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3./ Belterületi út felújítására pályázat benyújtása  
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 

1./ „Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” projekt Dömsöd Pihenőhely 
felújítása tervek elkészítésére ajánlatkérés 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztést – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Varga László műszaki főtanácsos az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy Fekete 
Miklós már készített a csónakházra terveket pár évvel ezelőtt, neki megfelelő anyaga is van 
hozzá. A másik két meghívott a csónakház bérlői ajánlották. Három tervezőt kell meghívni, 
ha valakinek van más javaslata, jelezze. 
 
Bencze István polgármester: Nincsenek elkésve, a kivitelezésre a szezon után kerül sor.  
 
Lázár József képviselő kérdezi, hogy Tóbiszék nem akartak vállalni tervezést?  
 
Bencze István polgármester: Megkérdezte, nem akarnak.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…. /2017.(III.20.)Kt. számú 
Határozati javaslat 
 
 Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete A „Közép-Duna 
víziturizmusának komplex fejlesztése” című konzorciumi projekt megvalósítására 
pályázatot ír ki a Dömsöd Középső Dunapart 13.  232 helyrajzi szám pihenőhely 
megvalósításához a mérnöki tervezői  feladatok elvégzésére . 
 
Meghívottak: 
 Fekete Miklós építéstervező szakmérnök   2344 Dömsöd  Pf.:116 
 Fóris és TSA. Építésziroda Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 21/b 
 Nexor Mérnöki Iroda 1114 Budapest, Könyves György utca 4. 
 
A Képviselő- testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze 
Zoltán jegyzőt az ajánlattételi felhívás kiküldésére. 
 
Felelős : Polgármester, jegyző 
Határid ő : 2017. március 21. 

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

33/2017.(III.20.)Kt. számú 
Határozat 
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 Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete A „Közép-Duna 
víziturizmusának komplex fejlesztése” című konzorciumi projekt megvalósítására 
pályázatot ír ki a Dömsöd Középső Dunapart 13.  232 helyrajzi szám pihenőhely 
megvalósításához a mérnöki tervezői  feladatok elvégzésére . 
 
Meghívottak: 
 Fekete Miklós építéstervező szakmérnök   2344 Dömsöd  Pf.:116 
 Fóris és TSA. Építésziroda Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 21/b 
 Nexor Mérnöki Iroda 1114 Budapest, Könyves György utca 4. 
 
A Képviselő- testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze 
Zoltán jegyzőt az ajánlattételi felhívás kiküldésére. 
 
Felelős : Polgármester, jegyző 
Határid ő : 2017. március 21. 

 
2./ Épületenergetikai pályázat kötelező nyilvánosság feladatok elvégzésére beérkezett 
ajánlatok elbírálása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Varga László műszaki főtanácsos: Ez egy kötelező feladat, melyre 300 ezer Ft. van, ez fedezi 
a táblák készítésének költségét, valamint egy egyszerű záró rendezvényt. Három ajánlat 
érkezett, kettő a kiírás fölött van, egy pedig 300 ezer Ft, melyet a Lagler Kft. adta. Javasolja, 
hogy a Lagler Kft. ajánlatát fogadja el a képviselő-testület és bízza meg a kötelező  
nyilvánosság feladatainak elvégzésével.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

 …/2017.(III. 20.)Kt. számú 
Határozati javaslat 
 
 Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiírt pályázata alapján 
a KEHOP -5-2-9 kódszámú  épületenergetikai pályázat megvalósításához a 
nyilvánossági feladatok elvégzésére Lagler Reklám- Marketing és Szolgáltató Kft./ 
9400 Sopron, Sarudi utca 2/ bízza meg. 
Képviselő- Testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze 
Zoltán jegyzőt a szerződés megkötésére. 
 
Felelős : Polgármester, jegyző 
Határid ő : 2017. március 31. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  
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34/2017.(III. 20.)Kt. számú 
Határozat 
 
 Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiírt pályázata alapján 
a KEHOP -5-2-9 kódszámú  épületenergetikai pályázat megvalósításához a 
nyilvánossági feladatok elvégzésére Lagler Reklám- Marketing és Szolgáltató Kft./ 
9400 Sopron, Sarudi utca 2/ bízza meg. 
Képviselő- Testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze 
Zoltán jegyzőt a szerződés megkötésére. 
 
Felelős : Polgármester, jegyző 
Határid ő : 2017. március 31. 

 
3./ Belterületi út felújítására pályázat benyújtása  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Ismét megjelent egy pályázat a belterületi utak felújítására. Az 
elmúlt évben az Ady Endre utcát újították fel ugyanilyen pályázat keretében. Javaslat a 
Középső út felső részére vonatkozik. A településhatártól a zsilipig elkészül ugyancsak 
pályázat keretében, a Petőfi utca is belefér teljes hosszában. Ha a belterületi utak felújítására 
kiírt pályázatból ezt a szakaszt fel tudják újítani, akkor befejezett lesz a Középső út. 10 ezer fő 
alatti települések 15 millió Ft-ra pályázhatnak, ebbe beleférne az előterjesztésben foglalt 
szakasznak a felújítása. 
 
Szűcs Julianna képviselő: A strandi részt javasolná. 
 
Bencze István polgármester: A strandi rész továbbra sem önkormányzati tulajdon, ennek a 
pályázatnak a keretében arra nem tudnak pályázni. Magyar Állam tulajdona.  
 
Korona Sándor képviselő: A Középső úton vízelvezetési problémák vannak, azt meg kell 
oldani, a Kis-Dunaparti úttól a Petőfi utcáig nagyon kritikus, nincsenek pl. árkok. Ha most 
aszfaltoznak, meg kellene oldani. 
 
Bencze István polgármester: Ilyen komoly vízelvezetési probléma az utak 80 %-ban van.  
A Középső út most is le van egyébként aszfaltozva. Természetesen a padkát rendbe hozzák, 
esetleg valahol jelölnek ki árkot, ez az önkormányzat kompetenciája lesz, mert a pályázatba 
nem fog beleférni.  
 
Korona Sándor képviselő: Beleölnek 15 millió Ft-ot és az első télen felfagy. 
 
Varga László műszaki főtanácsos: Jelen esetben nem árajánlatot kérnének be, mint az Ady 
Endre u. esetében, hanem mint a külterületi utaknál is, egy mérnöki költségvetést, mérnöki 
árajánlatot készíttetnek, akik kijönnek, keresztmetszetet készítenek az útról, meg fogják 
határozni a csapadékvíz elvezetésének módját, lehetőségét is. Nem komplett terveket 
készíttetnek, nem kötelező komplett terv, de majdnem olyan terv készül, amivel pályázatni 
lehet és meg lehet követelni a csapadékvíz elvezetést, ahogy megpályáztatják.  
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Bencze István polgármester: Egy olyan költségvetés kerül a képviselő-testület elé, amit nem 
egy kivitelező fog adni, hogy minél több haszna legyen, hanem hogy praktikusan hogyan 
lehet jól megcsinálni. Biztos abban, hogy a csapadékvíz elvezetés is benne lesz. 
Most csak arról kell dönteni, hogy pályáznak és melyik utcára. A pályázati összeg 15 millió 
Ft., + 15 % önrészt kell biztosítani. 
 
Lázár József képviselő: Van egy kerítés, ami nagyon belóg az utcába, azt most nem lehetne 
valahogy kiváltani?  
 
Varga László műszaki főtanácsos: Ezek azok az esetek, amikor fel lehet ajánlati az 
ingatlanrész megvásárlását út céljára, ki kell fizetni a kerítést stb.  
 
Lázár József képviselő: Valamikor el kellene kezdeni, mert csak görgetik a problémát.  
 
Varga László műszaki főtanácsos: Most elindult egy folyamat, lett főépítész, a jelenlegi 
rendezési tervet felül kell vizsgálni, egy-két éven belül új rendezési terv válik szükségessé, ott 
lehet majd ezeket a problémák rendezését elkezdeni, útszélesítésre területeket levenni és 
megvan a jogalapja, el lehet indulni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

 …/2017. (III.20.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra" Felső 
Dunapart út- Középső út 954 fm. hosszban  szilárd burkolatának felújítására.   
 
Támogatási igény:15.000.000.-Ft        önrész : 2 647 000.-Ft 
   
A Képviselő-testület a 17.647.000.-Ft értékű beruházás 15%-nak megfelelő  
2.647.000.–Ft önrészt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. 
Egyben a beruházás kivitelezőjére és a műszaki ellenőri feladat ellátásra  
meghívásos pályázatot ír ki. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a 
pályázatot az önkormányzat nevében nyújtsa be. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2017. május 02. 

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

35/2017. (III.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra" Felső 
Dunapart út- Középső út 954 fm. hosszban  szilárd burkolatának felújítására.   
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Támogatási igény:15.000.000.-Ft        önrész : 2 647 000.-Ft 
   
A Képviselő-testület a 17.647.000.-Ft értékű beruházás 15%-nak megfelelő  
2.647.000.–Ft önrészt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. 
Egyben a beruházás kivitelezőjére és a műszaki ellenőri feladat ellátásra  
meghívásos pályázatot ír ki. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a 
pályázatot az önkormányzat nevében nyújtsa be. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2017. május 02. 
 

 
Egyebek:  
 
Bencze István polgármester: Az országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint áprilisban 
megnyílik egy pályázat, amely orvosi rendelővel kapcsolatos, ugyanazon az oldalon, ahol   a 
belterületi utak is megnyíltak. A legideálisabb egy olyan rendelő építése lenne, amely 
alkalmas lenne valamikor egy központi ügyeleti rendelőnek is, s mellé egy orvos lakást is 
építeni. Kérdés, hogy milyen helyszínre, vagy ugyanezt beletenni a Hajós kastélyba? Várja a 
képviselők javaslatát.  
Másik dolog, a főépítésszel megbeszéli, hogy erre egy látványtervet készítsen, hogy amikor 
megjelenik a pályázat, be tudják adni, mert elfogy a pénz.  
 
Muzs János képviselő: Orvosi rendelő helyszíneként a malmot erőltetné, a tulajdonjog 
tisztázásának a végére kellene járni, ideális lenne erre a célra. 
 
Bencze István polgármester: Kb. öt év, mire a tulajdonviszonyok rendeződnének. Áprilisig 
nem lesz tulajdoni lap, nem tudnak arra a területre pályázni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A Szabadság út Petőfi út sarkon lévő üres telek is megfelelő 
lenne.  
 
Bencze István polgármester: A Bajcsy Zs. út Szabadság út saroktelek is megfontolandó. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Arról volt szó, hogy ha épül, akkor Dabon lesz rendelő. A 
tulajdonukban lévő faházak helyén (Hunyadi utca) megfelelő lenne, parkoló is tartozik hozzá, 
bent van az infrastruktúra, ami az üres telkeken nincs. 
 
Varga László műszaki főtanácsos: Véleménye szerint alkalmas lenne orvosi rendelő, lakás 
céljára a Szabadság út 82. sz. alatti önkormányzati ingatlan, melyen jelenleg bérlakás áll, 
befelé nagy kerttel rendelkezik.  
 
Korona Sándor képviselő: Ha következetesek akarnak maradni, az ötéves ciklus programban 
az szerepel, hogy Dabon szeretnének egy orvosi rendelőt. Ezt kellene szorgalmazni, mert 
nagyon sok idősebbnek komoly gondot okoz az orvoshoz történő eljutás. Helyszínként 
javasolja a Pósa Lajos u. Kossuth Lajos u. sarkon lévő telket, ideális lenne.  
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Bencze István polgármester: Felvetődött, hogy a Hajós kastélyt az önkormányzat újítsa fel és 
ott rendezzenek be múzeumot.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Orvosi rendelőnek és lakásnak megfelelő lenne a Pósa Lajos 
utcai telek, de ahhoz, hogy még ügyelet is legyen, véleménye szerint kicsi.  
 
Lázár József képviselő: Elfogadhatónak találja a Pósa Lajos utcát is és a Koralbár mögötti 
területet is, amely csendesebb is. A Pósa Lajos utcára valamikor az volt a kifogás, hogy 
hangos.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A legközpontibb hely itt lenne a Petőfi út Szabadság út 
sarkon. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Azért nem tartja megfelelőnek, mert nincs parkolóhely, nem 
tudnak parkolni. Dabra akartak egy orvosi rendelőt, miért került át a templom mellé az 
elképzelés? 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Itt van a bútorbolt előtti parkoló, az önkormányzat előtti 
parkoló, megfelelő lenne.  
 
Korona Sándor képviselő: Javasolja, a Pósa Lajos utcai telek tulajdonosát megkeresni, az 
ingatlan vételárával kapcsolatban.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A Hajós kastély műszaki állapotát ismertette, véleménye 
szerint vagy egy totális felújítást kell elvégezni 90-100 millió Ft., vagy nem érdemes vele 
foglalkozni. 
 
Bencze István polgármester: Nem hagyják, hogy az enyészetté váljon, helyiségenként – főleg 
a téli időszakban, mikor a településfenntartó csoport munkatársainak van ráérő ideje, 
felújítani, feljavítani, ott egy helytörténeti múzeumot kialakítani. Arra alkalmas lenne.  
 
Bencze István polgármester: Első körben megkeresi a Pósa Lajos utcai ingatlan tulajdonosát 
és az árral kapcsolatban tárgyal. A soron következő testületi ülésre már konkrét árral tud 
szolgálni és a testület dönthet, megveszi-e vagy sem. A főépítésszel beszél a látványterv 
készítésével kapcsolatban.  
 
Muzs János képviselő: Javasolja, hogy a Hunyadi utcai faházas ingatlan tulajdonosa is tegyen 
le egy ajánlatot az ingatlan eladási árára vonatkozóan, s össze tudják hasonlítani a Pósa Lajos 
utcai ingatlan árával, s a kettő ismeretében tudnak dönteni.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Nem tesz le ajánlatot, nem ő szeretné eladni, abba kell 
gondolkodni az önkormányzatnak, ha nincs pénze megvásárolni, van-e olyan ingatlanja, 
amelyet cserébe felajánl.  
 
Bencze István polgármester: Ettől függetlenül tehet egy ajánlatot, hogy ennyi az ingatlan 
értéke és esetleg ilyen értékű csereingatlant elfogad. Akkor lehet összehasonlítást tenni, 
közművesített, mekkora a telek stb. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Bangó-féle ingatlanban is lehetne gondolkodni, megkérdezni az 
örökösöket.  



8 
 

 
Bencze István polgármester: A testületi ülésig megkérdezi mindhárom – szóba került – 
ingatlan tulajdonosát az ingatlannal kapcsolatban.   
 
Bencze István polgármester: Megkereste a közösségi oldalon majd telefonon Turcsán  Ferenc 
azzal, hogy benevezne a Nemzeti Vágtára dömsödi színekben, egyetlen feltétele, hogy a 
nevezési díjat az önkormányzat fizeti, mely 2 millió Ft.  
 
Korona Sándor képviselő: Tisztelet és becsület a munkájáért, a ló szeretetéért, de ebből a 
pénzből vásárolják meg az ingatlant az orvosi rendelnek, vagy felállítják a tribünöket a 
sportpályán. 
 
Bencze István polgármester: A két millió Ft. azt jelenti, hogy indulhat rögtön a döntőben, van 
egy 200 ezer Ft-os előselejtezési díj.  A selejtezési díjat – 200 ezer Ft-ot bevállalná a 
képviselő-testület? 
 
Szűcs Julianna képviselő: Le kellene írni, íjra le, hogy működik és mit kér. 
 
Korona Sándor képviselő: Információik vannak arra, hogy hamarosan jönnek ki turisztikai 
pályázatok is. Kérdezi, illetve javasolja, hogy vizsgáljanak felül minden olyan dolgot, ami az 
önkormányzat kezelésében vannak ingatlanok, mennyire tudnak ezek hasznosulni egy ilyen 
programban.  
Többek között a csónakházra is gondolt, most felújításra kerül, és komolyabb, értékesebb 
objektum lesz, át kellene gondolni, hogy hogyan fog ebből a vízi turizmus hasznosulni. A 
felújításra az önkormányzat kötött szerződést nem pedig a DUSE. 
Másik dolog: Kötöttek megállapodást a Kék-Duna Vendéglő üzemeltetésére, hogy megfelelő 
szintű vendéglátást biztosítanak. Megnézni, hogy ez mennyire teljesült, mennyire lehet 
számon kérni.  
A strandról látható, hogy működik. Erre a három elemre gondolt, amely önkormányzati 
tulajdon és a Duna-parton turisztikai szempontból számításba vehető.  
Kérdezi, hogy a Maharttal sikerült-e rendezni a függőben lévő terület sorsát. Ha bármikor 
kijön egy pályázat, esetleg fel lehet ajánlani, hogy arra felhúzható egy szálloda, egy 
turistaszálló vagy bármi.  
 
Bencze István polgármester: A Mahartnak újabb reagálása nincs, piaci árat akar, az 
önkormányzat piaci árat nem tud fizetni. 
A turisztikai pályázatban egyébként az önkormányzatok semmiben nem fognak részt venni, 
nem feladat, nem tudnak beruházni, nem tudnak pénzt kockáztatni a leendő profitért. Ha van 
befektető, a munkáját segíti.  
Ismételten megkeresi a Mahartot az üggyel kapcsolatban.  
 
Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen felvetődött, hogyan lehetne a csónakleengedő 
rámpát kialakítani, üzemeltetni. 
 
Bencze István polgármester: Utána nézett, egy tervet kell készíttetni és letenni a KÖVIZIG-
nek. Nem lehet hozzányúlni a parthoz. Az elmúlt évben lerakták a köveket, ha nincs jó 
viszony a KDV és az önkormányzat között, több milliós büntetést kapott volna az 
önkormányzat. Kész terveket kell csinálni, mit hol akarnak, beadni és csak a KDVIZIG 
engedélyével lehet a parthoz hozzányúlni.   
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Szűcs Julianna képviselő: Egy csónakleeresztő rámpán az önkormányzat is profitálna, egy 
pénzbedobó automata használatával.  
 
Bencze István polgármester: Meg kell terveztetni, lesz erre költségvetés? Keresni kell egy 
tervezőt, aki megtervezi, ha megvannak az engedélyek, be lehet nyújtani.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Ugyancsak jó bevételi forrás lehetne a hajók tárolása, a Petőfi fától 
a strandig végig állhatnának a hajók. Lenne rá igény, megkeresték már ezzel többen, de a 
strandon nem szeretnének hajót tárolni.  
Solt ebből él, Tass ebből él, Szigethalmon is van hajókikötő-tároló. Ebben kellene 
gondolkodni, 50-60 hajóról lenne szó.  
 
Korona Sándor képviselő: Pl. a Mahartos terület alkalmas lenne télen hajótárolásra, közel 
van a Dunához.  
 
Bencze István polgármester: Van elképzelés, hogy milyen forgalom lenne, elképzelése 
szerint ez a műszaki megoldás milliós nagyságrendű lehetne, hány év alatt térülne meg.  
 
Korona Sándor képviselő: Lehet, hogy a turisztikai pályázat keretében lenne erre pályázati 
lehetőség. Ezért javasolta, hogy készülni kellene a pályázati lehetőségekre. 
 
Bencze István polgármester: A tervezés legyen az első lépés, s nézzenek utána, hogy ki tudja 
ezt megtervezni. Nemcsak a betonozásról kell tervet készíteni, a leeresztő szerkezet 
elektronikáját stb. is meg kell terveztetni.  A műszaki tervek elkészülte után engedélyeztetés, s 
ennek birtokában a testület elé kerül, amikor eldöntik, hogy önkormányzati keretek között, 
vagy befektetőt keresnek, mert a tervet meg is kell valósítani. 
 
Korona Sándor képviselő kérdezi, hogy tudnak valamit a templommal kapcsolatban, hogy 
alakult.  
 
Bencze István polgármester: Nem tudnak semmit róla, de az a hír terjed, hogy Korona 
képviselő levelet is írt a Püspök úrnak, sőt feljelentette az esperest. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Információi szerint a Lengyel Nagykövetség felé tett 
lépéseket.   
 
Korona Sándor képviselő: Nem írt levelet sem a püspöknek, sem a Lengyel 
Nagykövetségnek. 
Azért kérdezte, van-e valami újabb fejlemény, mert nagyon elcsöndesedett a dolog. 
 
Bencze István polgármester: Azt is hallotta, hogy Korona képviselő a püspököt megkereste 
és az is visszajött, hogy nem biztos, hogy ezt a templomot  Dömsödön kell felépíteni. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Meg lett keresve az esperes? 
 
Korona Sándor képviselő:  Nem keresi meg az esperest, az eperes sem kereste meg a 
testületet, nem jött el, annyit tett, hogy a templomban kihirdette a képviselőket, ő küldte 
Vácra a facebook-os megjegyzéseket.  
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Varsányi Antal:  Azt is hallotta, hogy a testületet tájékoztatták és elküldtek egy anyagot, s 
volt aki kitette az internetre a terveket. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Ő maga tette ki a látványtervet, véleménye szerint ezzel semmi 
hibát nem követett el. Nem titkosított anyagként volt leadva, nem zárt ülésen tárgyalták. 
Kérdezi, mikor akarták tájékoztatni Dömsöd lakosságát? Azért tette fel,  hogy tudjon róla a 
lakosság.  
 
Varsányi Antal alpolgármester:  Semmikor, nincs köze a testületnek hozzá.  
 
Bencze István polgármester: Arra vigyázni kell, hogy ne a facebookon zajlódjon a képviselői 
munka jelentős része, arra ott van a falugyűlés, közmeghallgatás, melyet képviselői 
kezdeményezésre, konkrét célból össze lehet hívni, hogy miért. Az épülő templom nem az 
önkormányzat asztala, a katolikus közösséget érinti elsősorban, akik oda járnak.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Az önkormányzatot is érinti településképileg.  
 
Bencze István polgármester: Településképileg igen, de a jelenlegi jogszabályok alapján nem 
akadályozhatják meg, hogy megépüljön.  
 
Ispán Ignác képviselő: Minden képviselő a saját nevében nyilatkozzon, ne a képviselő-
testület részéről és nevében. A saját nevében mondhatja, hogy nem tetszik a templom, de az 
önkormányzat nevében. 
 
Szűcs Julianna képviselő: A templom kapott egy nyilvánosságot, át fogják nézni ezt a tervet. 
Honnan kapja az egyház a pénzt? Egyeztettek az önkormányzattal tervügyileg? Vagy ha itt 
van a szomszédban, uralhatják a településképet?  
 
Bencze István polgármester: Nem egyeztettek. Egyébként az utóbbi tíz évben, ami épül 
Dömsödön – családi ház, bármi – senki nem egyeztetett az önkormányzattal. Ilyenek a 
jogszabályok.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Általában az építésügyi szabályok vonatkoznak rájuk.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Véleménye szerint az egyházmegyének akkor is egyeztetni kellett 
volna az önkormányzattal. Ez kormányberuházás, leosztották az egyháznak, ennyit adnak erre 
a részre.  
 
Hangzavar! 
 
Muzs János képviselő: Mikor cserélik le az egészségháznál a védőnői szolgálat hibás 
tábláját? Többen kérdezték, hogy a villanyoszlopokon vezetik a kábeleket, erről lehet valamit 
tudni?  
 
Bencze István polgármester: Annyit tudnak róla, hogy közterület foglalás címén 2 millió Ft-
ot fognak az önkormányzatnak befizetni, a szolgáltatásról bővebbet nem. Optikai kábelt 
vezetnek.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Kivel tárgyaltak ez ügyben?  
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Bencze István polgármester: A kivitelezővel tárgyalt ez ügyben. Ehhez nem kell az 
önkormányzat részéről engedély, az elektromos művek adja.  
 
Muzs János képviselő: Kérdezi, hogy mi újság a DUSE részéről az edzőpályával, mik a 
terveik, miután a lovasversenyek a pályán meg lettek szüntetve. Nem kellene határidőt 
szabni? 
 
Bencze István polgármester: Nincs határidő, már minden határidőn túl vannak, bízik abban, 
hogy lesz valamikor egy olyan pályázat, amely keretében az önkormányzat tudna füvesíteni. 
Nem lehet a DUSE-ra számítani. Egy kapcsolat révén jutottak hozzá a műfűhöz, úgy volt, 
hogy ingyenes lesz, majd ennyi, annyi, végül nem kell senkinek sem, az iskola udvarán áll, 
március 31-ig kaptak haladékot az elszállításra.  
 
Korona Sándor képviselő kérdezi, hogy a focipálya mellett nem lehetne egy kisebb műfüves 
pályát kialakítani a Petőfi fa mögötti részen. 
 
Muzs János képviselő: A Petőfi fa mögött fel van szántva, ott füvesíteni szeretnének,  hogy 
tehermentesítsék a nagy pályát.  
 
Bencze István polgármester: Az arra egyébként is kicsi lenne, most az edzőpályát használják, 
de a füvesítéssel a DUSE-ra hiába várnak. 
 
Muzs János képviselő: Szankciót nem lehetne alkalmazni? 
 
Bencze István polgármester: Nincs szankció, nincs szerződés az önkormányzat és a DUSE 
között. Ha a lovasok akarnak versenyt rendezni május elsején, nincs akadálya, ezt jelezte a 
lovas klubnak, másik három területet is ajánlott, ahol meg lehetne tartani, de egyik sem felel 
meg.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Többen és többször mondták már, hogy ne legyen már több 
lovasverseny, most megint legyen? 
A képviselő-testületi ülésen szeretne tájékoztatást kapni arra vonatkozóan, hogy mennyi pénzt 
jött be az új adókból 2016-ban? Felhasználásáról emlékezete szerint úgy döntöttek, hogy kb. 
ennyi utat csinálnak meg. A falu meg fogja kérdezni, mert célirányos volt a bevezetés.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Most indulnak az útpályázatok, annak az önrészében benne van. 
Várják egy fontos turisztikai pályázat kiírását is többek között. 
 
Hangzavar!  
 
Csikós Lászlóné képviselő: A falunapi rendezvény időtartamával kapcsolatban emlékezete 
szerint három napban maradtak. 
 
Korona Sándor képviselő: Arról volt szó, hogy összeülnek márciusban és átbeszélik.  
 
Csikós Lászlóné: A  nem végleges megállapodás arról szólt, hogy pénteken maradjon a 
megnyitó, szombat vasárnap pedig a kulturális program, illetve szombaton a bál.  
 
Muzs János képviselő: Javasolja, hogy ne legyen a vendégek köszöntése és az emlékérmek, 
díszpolgári cím átadása a bállal egybekötve, mert az elmúlt évben is nagyon elhúzódott.  
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Hangzavar! 
 
Bencze István polgármester: Ezért lenne pénteken este a megnyitó és a díjak átadása. A 
tavalyi évet kivéve évtizedek át így volt, pénteken hat órától a megnyitó, testvérvárosi 
delegációk köszöntése, majd a díjak átadása. 
A programokat, fellépőket illetően már egyeztettek a művelődési ház igazgatójával, amint 
kikristályosodik, a testület elé kerül. Erről márciusban dönteni kell. 
 
Korona Sándor képviselő: Küldött egy szervezőiroda által kiadott négy oldalas ajánlatot, mi 
mennyibe kerül, viszonyítási alapként.  
 
Csikós Lászlóné: Legalább négy szervezőirodával van kapcsolatban, szervezés alatt van, a 
pénz a kérdés, akikről beszéltek, neves előadók olyan összegeket kérnek, hogy abban 
maradtak, inkább olcsóbbat, ismertebbet. Nagyon nehéz, mert megbeszélnek egy előadót, 
felhívja a szervezőt, mire lefoglalnák, már lekötötte más.  
 
Muzs János képviselő: Válasszanak három verziót, a háromból egy biztosan bejön, de minél 
tovább húzzák, annál kisebb az esély.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Azt kell eldönteni, hogy a híd miatt csinálnak esetleg egy kisebbet, 
s amikor megvan a híd, van mire büszkének lenni, esetleg akkor, de a valahogy a 
fesztiválosdit kezdjék el, ugyanúgy, mint Áporka és Lacháza, Apaj, mert szégyen, ami 
Dömsödön van. 
 
Hanzavar! 
 
Csikós Lászlóné: Véleménye szerint nincs mit szégyellni, tavaly színvonalas program volt, 
csak szétmosta az eső. A  hétvégi kulturális programokon az OMK-ban rengetegen voltak.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Megálltak faluszinten, mert a környező településekről nem jönnek 
át a programokra.  
 
Csikós Lászlóné: Voltak látogatók Kunszentmiklósról és környező településekről. Az idén 
ismét szabadtérben gondolkodnak, sajnos tavaly elverte a három napos eső a szabadtéri 
programokat. Mi a gond? 
 
Szűcs Julianna képviselő: Másokat is segítségül kellene hívni a szervezésben és fesztivál 
jelleget csinálni. Az előadót így is úgy is ki kell fizetni, ha csak dömsödiek vannak, lehetne 
egy jobb előadót hívni és arra ráépítkezni. Pl. Bikini Együttes.  
 
Muzs János képviselő: Egyetért.  
 
Csikós Lászlóné: Bikini 980 ezer Ft. + ÁFA. – le lehet foglalni, ha egyetért vele a testület. 
 
Bencze István polgármester: A testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatban tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy augusztus 27-én lesz a Knüllwaldi települések közül az egyiknek a 700 
éves évfordulója, erre várnak egy küldöttséget.  
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Csikós Lászlóné képviselő: A vidámparkos is le van foglalva a Dömsödi Napokra, szervezés 
alatt van. A programokkal az a gond, hogy beszél a szervezővel, mire a testület elé kerül, 
hogy lefoglalná, addig már lekötötte más.  
 
Bencze István polgármester: Dömsödi Napokkal kapcsolatban: Az elmúlt héten több 
alkalommal is az M2 csatornán látott egy Kiskata nevű zenekart, felvette velük a kapcsolatot, 
arra gondolt, hogy a díjkiosztón a díjak között előadnának egy-egy dalt, elérhető áron 150 
ezer Ft. + útiköltség. Hasonlóan a Kormoránhoz, nemzeti dalokat adnak elő.  A Kormorán egy 
millió Ft. A héten választ kell adni.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Nagyon jó, színvonalas zenekar, javasolja mindenképpen a 
meghívásukat.  
 
Muzs János képviselő: Ha ez a zenekar a megnyitóra, díjátadóra jönne, akkor megint csak 
egy zárt közösség lesz jelen, megint nem a falué a műsor. 
 
Bencze István polgármester: Így volt eddig is, hogy megnyitó a meghívott vendégeké, 
képviselők, kitüntetettek, családtagok, intézményi dolgozók, külföldi delegációk, kb. 150-200 
ember van jelen. Szombaton a lovas nap volt és a bál, vasárnap pedig a kulturális program, 
vendégművészekkel.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: Kéri, hogy a képviselők tegyenek javaslatot meghívandó 
művészekre, mert az általa eddig meghívott – pl. LL Junior – vendégek miatt sokat kellett 
hallgatnia. Átadja a képviselőknek a rendező irodák árajánlatát és a testületi ülésen beszéljék 
meg.  
 
Szűcs Julianna: Miért nem lehet a Kiskatát szombatra hívni? 
 
Bencze István polgármester: Lehet.  
 
Csikós Lászlóné: Ha két napos lenne a rendezvény, akkor mikor lenne a Dömsödért 
Emlékérmek átadása, mert elhangzott, hogy ne legyen együtt a bállal. Akkor mikor?  
 
Bencze István polgármester: Legyen pénteken  megnyitó, kitüntetések átadása, és szombaton 
az egész napos program?  
 
Muzs János képviselő: Véleménye szerint így a két nap elegendő, műsorral, programmal 
feltölteni elegendő.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Felajánlja, hogy a báli vacsorához kölcsön ad melegen tartó 
edényeket, mert az elmúlt évben probléma volt, hogy hideg volt a vacsora. 
 
Bencze István polgármester: Minden évben a konyha készítette a vacsorát, nem is volt semmi 
probléma, tavaly nem tudták vállalni, ezért mást kértek fel. Az idén tervei szerint  Takács 
Istvánt kéri fel a vendéglátás bonyolítására. 
 
Bencze István polgármester: Műsorral kapcsolatban kéri az OMK. vezetőjét, hogy a soron 
következő testületi ülés előtt juttassa el a rendezvényszervezők ajánlásait, a képviselő-
testületnek kiküldik és a testületi ülésen döntenek a meghívandó művészekről.  
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Korona Sándor képviselő: Ha kiküldik a listát, parttalan lesz a vita, ezért javasolja, hogy 
mindenki maximum öt előadót jelöljön meg, akit szívesen látna. Írják le, hogy milyen 
keretösszegben lehet gondolkodni.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: Van egy keret a háromnapos rendezvényre, abból, ami a 
kulturális programra szánnak, az mennyi.  
 
Bencze István polgármester: A gazdasági vezető telefonon történt tájékoztatása szerint az 
egész évi rendezvényszervezésre a költségvetésben 4 millió Ft. van tervezve.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Az önkormányzat kap fejkvótát a kultúrára, 6-7 millió Ft. körüli 
összegben, ebből lecsípnek, hogy 4 millió Ft. van tervezve?  
 
Bencze István polgármester: A kultúrába beletartozik a művelődési ház fenntartása is, nem 
csak a program. Az országos költségvetésben nincs külön csak program.   
 
Szűcs Julianna képviselő: Az OMK-nak nincs bevétele? 
 
Bencze István polgármester: Van, éves szinten 2 millió Ft. A kultúra országos szinten 
mindenhol ráfizetéses.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Négy millió Ft-ból nem lehet semmit sem csinálni. 
 
Bencze István polgármester: Lehet, annyit, amennyit tavaly is csináltak. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Az nívón aluli volt, az egy bizonyos réteget szolgált.  
Javasolja, hogy a vendégeket ne Budapestre vigyék, ott már voltak több éven keresztül, 
javasol pl. egy hajókázást a Dunaágon.  
 
Bencze István polgármester: A testületi ülésen döntsenek a fellépőkről.  
 
 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István Varsányi Antal 
polgármester  alpolgármester 


