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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: 2018. szeptember 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, Vargáné 

Ágoston Julianna főépítész, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Béczi János Sportcsarnok 

vezető, Köntös Ágnes DLAMI igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mászáros 

Pálné Gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgató, Madarász Mária óvodavezető-helyettes, 

Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő. 

 

Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 

Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna 

képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, dr. Ács Kitti Ráckevei Járási Hivatal részéről, 

Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Vass Ilona Dömsöd Hírnök szerkesztő, Madarász Mária 

óvodavezető, Zsidai Mónika tagóvoda vezető.   

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a 

9 megválasztott képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést 

megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati 

javaslatot:  

 
…/2018. (IX.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 tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

3./ A Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozási szándék megvitatása 

4./ Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében pályázathoz kapcsolódó épületgépész és elektromos tervezési 

feladatok ellátásra kiírt pályázatok  értékelése   

5./ Nagyközség Óvoda beszámolója a 2017/2018. nevelési évről   

6./ A dömsödi 6246/3 hrsz-ú ingatlan rendezése 

7./ Egyebek 

7.1 Kiválás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 

7.2 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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



2 

 

 
106/2018. (IX.26.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

3./ A Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozási szándék megvitatása 

4./ Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében pályázathoz kapcsolódó épületgépész és elektromos tervezési 

feladatok ellátásra kiírt pályázatok  értékelése   

5./ Nagyközség Óvoda beszámolója a 2017/2018. nevelési évről   

6./ A dömsödi 6246/3 hrsz-ú ingatlan rendezése 

7./ Egyebek 

7.1 Kiválás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 

7.2 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 
107/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 
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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: Ma tárgyalt a DTKH. munkatársával, átbeszélték a 

hulladékszállítással kapcsolatos problémákat. Folyamatosan arra törekednek, hogy napról 

napra jobb szolgáltatást biztosítsanak. Kérte, hogy az üdülőterületre csak kis méretű 

járművekkel gyűjtsenek, egyrészt a szűk utcákba nem tudnak bemenni a nagy járművek, 

másrészt az utakat teljesen tönkre teszik. Felmerült a környékbeli gazdák jelzése alapján, 

hogy a lerakón sok patkány van, utána néznek mikor volt rágcsáló irtás, és megrendelik.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a minisztérium megtartotta 

az energetikai pályázatot lezáró ellenőrzését, teljes körű volt, a helyszíneken is műszaki 

ellenőrzést tartottak. Egy-két nyilatkozat kivételével, melyet hiánypótlásként benyújtanak, 

sikerült minden anyagot összeszedni. Hárman végezték a vizsgálatot, és az egész napig tartó 

vizsgálat alatt mindent megfelelően találtak, így rendesen lezárult a pályázat. Biztosan lesznek 

olyan dolgok, amelyek a kivitelezés után kibuktak, azokat majd garanciában kell a 

kivitelezőnek orvosolnia.  

 

Lázár József képviselő: Az országgyűlési képviselő Augusztus 20-án folytatott 

megbeszéléséről tudhatnak-e bővebbet? Mely témakörök kerültek szóba, milyen beruházások 

lesznek az elkövetkező időszakban? Rendőrkapitánnyal tárgyaltak, éves tájékoztató 

keretében.  

Az 51-es úton a Petőfi tanyánál egy év óta kint van egy sebességkorlátozó tábla. Komolyan 

lehet-e venni, mert aki Budapestről lefelé, vagy felfelé közlekedik, biztosan nem tartja be a 60 

km-es sebességet.  

Egyre több a baleset Kiskunlacháza, Áporka környékén. Mit kíván tenni, mit tud tenni a 

rendőrség, mennyire érzékeli ezt a rendőrség.  

 

Bencze István polgármester: Érzékeli a rendőrség ezt a problémát, az 51-es út kiemelt témája 

volt a megbeszélésnek. Útjavítás elsősorban. Majosháza, Kiskunlacházi közötti szakasza 

olyan állapotban van, hogy nem igazán alkalmas közlekedésre. Szóba került a mérés, nem 

nagyon van kocsijuk. Mostanában a rendőrség sok új trafipaxot kapott, amit használni fognak. 

A 60-as tábla nem került szóba. Leginkább a közbiztonságról volt szó. A táblával 

kapcsolatban akár írásban is megkeresi az illetékest.  A közútnak már többször is jelezték, 

nem történt semmi.  

 

Lázár József képviselő: Korábban elhangzott testületi ülésen az 51-es út felújítása. 

 

Bencze István polgármester: Azzal kereste meg a közút, hogy ha az idén az 51-es utat 

felújítják, hány tonna mart aszfaltra tart igényt az önkormányzat.  

Az országgyűlési képviselővel három témakört érintettek, egyrészt a BM-s út pályázatot, 

másrészt a nagy utas pályázatot, harmadik téma a bölcsődével kapcsolatos.  

 

Lázár József képviselő: Ugyancsak elhangzott két hónappal ezelőtt, hogy a modern városok, 

modern falvak program keretében a városok után a települések is kapnak támogatást. Ebbe 

Dömsöd belefér?  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Három hullámban lesz a vidéki támogatási program, elindul a 

megyei jogú városokkal, jöttek a falvak, harmadik utolsó hullámban kerül ez a település 
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méret, ez még kidolgozás alatt van. A központi régió a települési operatív programra nem volt 

jogosult.  

A közbiztonsági témára visszatérve, közbiztonság téren – a kapitányság területén – Dömsöd 

áll a legjobban. Az állandó lakos övezetben teljes a nyugalom, az üdülőterületen vannak 

időszakos feltörések, az abból is adódik, hogy nincs kamerarendszer, illetve a terület 

adottságánál fogva rengeteg a fás, bokros rész, ott könnyen el lehet bújni.  

 

Muzs János képviselő: Az egészségügyi centrummal kapcsolatos tervezőkkel folytatott 

konzultációról, problémákról tett említést. Van probléma?  

 

Bencze István polgármester: Igen, a födém szigetelés bontásakor tűnt elő, hogy milyen 

problémákkal néznek szembe. Kutató árkokat kellett ásni, hogy lássák a falak állapotát. Akkor 

tud az összes szakember egy időben idejönni, amikor a padlásról leszedték a szigetelő 

anyagot. Ezt egy megbízási szerződés keretében végzi egy ember. A munkálatok jelenleg 

állnak egy kisebb baleset miatt. Az egészet alá kell támasztani, hogy biztonságosan fel 

tudjanak menni a padlásra a szakvélemény kialakítása céljából.  Bízik abban, hogy menthető 

az épület, és ebből a pénzből megvalósítható lesz. Hozzáértő emberek szerint ez a pénz kevés 

lesz.  

 

Muzs János képviselő: A Csónakház felújítással kapcsolatban érdeklődik, régebb óta 

húzódik, már közel két éve itt van a pénzt és ennyi idő alatt már ment fel az építőanyag ár és a 

munkadíj.   

 

Bencze István polgármester: Nyikos Tamással beszélt az elmúlt héten, továbbra is az a 

variáció megy, hogy abból a pályázati pénzből – a mosdó és a csónaktároló részt kivéve – 

nem lehet a szálláshely felújítását finanszírozni. A Kajak-Kenu Szövetsége elnöke saját 

keretéből ide fogja adni azt a pénzt, ami kell a födém és a tető megerősítéséhez. Véleménye 

szerint januárban indulhat a kivitelezői munka. Minimális mértékben túl lehet lépni az előre 

tervezett összeget, úgy kell megcsinálni, hogy beleférjen.  

 

Korona Sándor képviselő: A DAKÖV-ös vízhálózat bővítés a településen belül, vagy az 

üdülő övezetben lenne? 

 

Bencze István polgármester: Az üdülőterületen. Van egy-két olyan utca, ahol szinte 

valamennyi lakó szeretne rákötni. Pl. Fecske utcában 18 ingatlanból 12 ingatlant jelentkezett. 

3.120.000.-Ft. ajánlatot kapott a Fecske utcára, közel  300 ezer Ft. ingatlanonként, a lakók ezt 

egy kicsit sokallják. Kérdezték a lakók, az önkormányzat mennyivel szállna be. Az 

önkormányzatnak erre nincs pénze, egy, amit erre a célra tudnak fordítani, az a különböző 

bérleti díjak, a meglévő hálózat fenntartására, és fejlesztésre tudják fordítani. Úgy gondolja, 

hogy 500.000.-Ft-ot átvállalna az önkormányzat.  

Megrendelték a DAKÖV. Kft-nél, hogy mindazon utcák, amelyek nem rendelkeznek kiépített 

ivóvíz hálózattal, azokra az utcákra készítsenek árajánlatot, ha ez megvan a tulajdonosokat 

írásban megkeresik, leosztják a költséget, ha 2/3 részük vállalja, utána tudnak társulatot 

szervezni. Fekete Tibor, a jelenleg is élő csatorna társulat elnöke tájékoztatása szerint az általa 

vezetett élő társulathoz lehet csatlakozni, s nem kell újra szervezni.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
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…/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 
108/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ A Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozási szándék megvitatása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Ispán Ignác TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 

leírtak alapján a bizottság javasolja a Szövetséghez történő csatlakozást. Úgy gondolta a 

bizottság, hogy vannak olyan lehetőségek benne, hogy talán hasznára válna a településnek.  

 

Bencze István polgármester: Kérdezi Korona Sándor képviselőt, aki kezdeményezője volt a 

csatlakozásnak, honnan vannak erről az egyesületről információi?  

 

Korona Sándor képviselő: Mint képviselő hozta ide, egy dömsödi kötődésű nyaraló kereste 

meg régóta ilyen témában, ő látta meg, hogy a Klímabarát Települések Szövetségének lesz 

egy konferenciája Budapesten a hegyvidéki részen. Ezen a konferencián részt vett, 

polgármesterekkel, képviselőkkel beszélt, s ők tájékoztatták erről a rendszerről, milyen 

előnyei vannak. Pest megyében sok kis településen értek el olyan eredményeket, amelyekkel a 

lakosság környezettudatos nevelését segítették elő. Klímaprojektet dolgoztak ki maguknak, 

ebben fog segíteni a szövetség. Ez egy olyan kapcsolódási pont, ahol a hazai és az uniós 

pénzekhez könnyebben hozzá tudnának jutni. Ha megvan ez a klímaprojekt, akkor úgy a 

hazai, mint az uniós pályázatoknál többszörös szorzót jelent.  

 

Bencze István polgármester: Utána nézett, megnézte a honlapjukat, a szerint valóban jó 

dolog, de úgy tudja, hogy nem igazán működő egyesület. Elgondolkodtató, hogy Pest 

megyében 11 település, Bács megyében egy sem, Fejér megyében 3 település csatlakozott. 

Személyes beszélt a 22 ezer lakosú Vecsés polgármesterével, azt mondta, semmivel nem 

lesznek előrébb, ha belépnek. Maga részéről egyébként pozitívnak tartja, ezért javasolja, hogy 

egy-két hónappal napolják el és még jobban járják körbe. A honlapjukon egy éve új bejegyzés 

nem volt. A vecsési kolléga tájékoztatása szerint az egyesület működése abban merül ki, hogy 

évente két alkalommal küldenek írásbeli dokumentumot.  
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Korona Sándor képviselő: Részletesebben nem járt utána, elfogadta azt, amit hallott 

szavahihető emberektől, elfogadta az ő állításukat. Azt látja, hogy amit leírtak, miben tudnak 

segíteni, miben tudnak kapcsolódni, ezért javasolta, hogy lépjenek be, ez a településnek 

fontos dolog lenne, Dömsödön nincs kemény nagy ipar, akit meg kell győzni, nincs lelakva 

még a környezet, időben lennének. A klíma stratégiát el kell készíteni előbb-utóbb, mert ez 

hazai előírás, a szövetség segítséget nyújtanak az elkészítésben, javasolták a szekapos 

program elkészítését, amely részletesebb, ha ez megvan, a következő pályázatoknál 

pozitívabb lesz a település elbírálása. Véleménye szerint jónak tűnik, a lehetőséget elhozta. 

 

Bencze István polgármester: Attól, hogy Dömsöd nem tagja az egyesületnek, a céljaikkal 

maximálisan azonosulhatnak. Ismételten javasolja, hogy napolják el a napirendet és járják 

körbe részletesebben.  

 

Lázár József képviselő: Kéri Korona Sándortól, hogy a kétkedők meggyőzésére a Tápiói 

polgármesterektől kérje meg, mit kaptak az egyesülettől, mire használták fel stb. Ha az 

októberi ülésre megkapják, hogy milyen pozitív dolgokat csináltak, mennyi pluszt és mire 

tudtak összeszedni, ennek ismeretében könnyebb lesz a döntés.  

 

Korona Sándor képviselő: Azt mondták, ha nem sikerül a döntés, akkor vagy a szövetségtől, 

vagy valamely település polgármestere, jegyzője eljönnek és tájékoztatnak.  

 

Ispán Ignác képviselő: A bizottsági ülésen az olvasottak alapján tettek javaslatot, ezek után 

az a véleménye, hogy napolják el a döntést.  

 

Szabó Andrea képviselő: Az egyesület programja tiszteletre méltó, az iskolában lehetne 

előadást tartani, a Településfejlesztési Bizottság egy cikket írna a médiában, ez is jó lehetne, 

viszont csatlakozni egy olyan egyesülethez, amelynek nincs intenzív tevékenysége, nem 

javasolja. A konferencia elméleti kategória, a gyakorlati lépések melyek, mi az, amit ezért 

kapnak az emberek. Egy másik településen hogyan folyik ez a program. 

 

Korona Sándor képviselő: Megkéri a Tápiói polgármestert, jöjjön el a testületi ülésre, ha a 

képviselő-testület részére kevés ez az anyag. Maga részéről nagyon jónak látta, sokan voltak, 

újak fognak belépni, tetszett, meggyőző volt.  

 

Bencze István polgármester: Ha olyan jó, akkor a háromezer-kétszáz településből miért nincs 

legalább ezer, aki tagja lenne.  

 

Korona Sándor képviselő: Sokan a klímavédelmet, a természetvédelmet nyűgös dolognak 

tartják.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: 

 
…/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klímabarát Települések 

Szövetségéhez történő csatlakozás kérdését soron következő ülésére napolja el. 

 

A Képviselő-testület egyben megbízza Korona Sándor képviselőt, hogy a már csatlakozott 

településektől gyűjtse össze tapasztalataikat a szövetségről. 
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Felelős: Korona Sándor képviselő 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő. 

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

 
109/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klímabarát Települések 

Szövetségéhez történő csatlakozás kérdését soron következő ülésére napolja el. 

 

A Képviselő-testület egyben megbízza Korona Sándor képviselőt, hogy a már csatlakozott 

településektől gyűjtse össze tapasztalataikat a szövetségről. 

 

Felelős: Korona Sándor képviselő 

Határidő: azonnal 

 

4./ Az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében pályázathoz kapcsolódó épület gépész és 

elektromos tervezési feladatok ellátására kiírt pályázatok értékelése 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Ispán Ignác képviselő, TFB elnöke: A Településfejlesztési bizottság az ajánlatokat 

áttekintette és ugyan nem volt határozatképes, de kialakított egy véleményt, miszerint az 

árban kedvezőbb ajánlatot, a DORTERV Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonú 

egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében 

pályázathoz kapcsolódó épületgépész és elektromos tervezési feladatok ellátásra kiírt 

pályázatok értékelése során a DORTERV Kft. (2040 Budaörs, Baross u. 87.) ajánlatát 

fogadja el összesen 2.850.000-Ft+ÁFA tervezési díjért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel a szerződést megkösse. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 
110/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonú 

egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében 

pályázathoz kapcsolódó épületgépész és elektromos tervezési feladatok ellátásra kiírt 

pályázatok értékelése során a DORTERV Kft. (2040 Budaörs, Baross u. 87.) ajánlatát 

fogadja el összesen 2.850.000-Ft+ÁFA tervezési díjért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel a szerződést megkösse. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Nagyközségi Óvoda beszámolója a 2017/2018. nevelési évről 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: A bizottság tárgyalta az óvoda beszámolóját, amely 

teljesen kimeríti a törvényesség kereteit, korrektül összeállított szabályszerű, alapos képet ad 

az óvoda működéséről, törvényes háttérrel. Kapott a testület egy átfogó helyzetképet. A 

továbbiakban kiemelt néhány működésre vonatkozó adatot. (gyermek létszám, 

csoportlétszám, korosztály stb.) Magasnak tartja azt a számot, hogy 191 gyermekből 13 

gyermek az, aki semmi féle étkezési kedvezményt nem kap. Nem tudja elképzelni, hogy 179 

gyermeket kell ilyen szinten támogatni, hogy a szülő nem tudja vállalni a reggeli, tízórai 

költségét. Ez a jövedelem viszonyok miatt van, vagy kérelmezik? 10-20 % körül tartaná 

elfogadhatónak, mert ha valaki gyermeket vállal, az alapvető, hogy tudja biztosítani az 

eltartását valamilyen szinten. Egyre többen ráhagyatkoznak a szociális ellátásra, nem tudni mi 

az oka, a keretszámok, vagy a jövedelmi viszonyok. A bizottságban arra törekednek, hogy 

minél jobban visszaszorítsák azt, hogy agyon támogassák a családokat, aki rászoruló, özvegy, 

árva, rokkant, nyugdíjas, ott támogatnak, de ahol van keresőképes szülő, hogy visszaveszik 

folyamatosan a támogatásokat. Meg is látszik a csökkenés. Ezt nagyon magas számnak tartja. 

A munkarendről külön fejezet v n a beszámolóban. Rákérdeztek a fogadóórák 

látogatottságára, úgy tűnik a szülők igénybe veszik, vannak kérdések. Vannak nyílt napok az 

óvodában, mely hasznos. Tárgyi feltételek tekintetében minden évben vannak karbantartások, 

mindig korszerűsítenek valamit, ami aktuális. A gyermekek fejlesztésénél van logopédiai, 

pszichológia kiegészítő foglalkozást igénylő igénylő gyermekek vannak, akikkel foglalkozik 

fejlesztő pedagógus. 47-ről 49-re nőtt az ellátást igénylők száma. Ezt közel negyede az 

óvodásoknak. Ez a szám évről vére nő. Kiemelt feladat ebben az évben az óvodában a 

személyes bánásmód, erre fókuszálnak a pedagógiai tervük szerint. óvodai nevelésről. A 

bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

Madarász Mária óvodavezető: Ingyenes étkezéssel kapcsolatban elmondja, hogy a 

gyermekvédelmisek, a nagycsaládosok, a tartós betegek, az SNI-sek, akinek családjában 

tartós beteg van, szintén ingyen étkezik. Ahol az egy főre jutó nettó jövedelem a létminimum 

119 ezer /főt nem éri el, ők is ingyenesek. Fejlesztést igénylő gyerekekről: az SNI-sek el 

voltak látva fejlesztő pedagógus által, logopédus nem volt, sajnos az idei nevelési évben sem 

lesz. Közel negyven gyerek van, aki pöszeterápiára szorul, sajnos nincs logopédus. Az SNI-s 

mozgásterápiáját is elvégzik.  

Nagyon szép lett a dabi óvoda, egyetlen probléma van, hogy vizes a fal.  

 

Bencze István polgármester: Kérdezi, hogy javított-e a helyzeten, amit elvégeztek az egyik 

teremben? A következő időszakban meg kell csinálni mindenhol.  
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Madarász Mária óvodavezető: Eltakarja a szekrénysor.  

 

Bencze István polgármester: Indokoltnak tartják-e azoknál a gyerekeknél, akik elérték az 

iskolai korhatárt, hogy visszamaradjanak egy évet?  

 

Madarász Mária óvodavezető: A legtöbb esetben igen. 

 

Bencze István polgármester: Nemzetiségi gyerekek aránya változik, vagy stagnál? 

 

Madarász Mária óvodavezető: Nincs több, mint volt, nincs is velük probléma, SNI-s gyerek 

nincs közöttük.  

 

Korona Sándor képviselő: Gratulál a beszámolóhoz, nagyon szép, tartalmas, a táblázatok is 

jól szemléltetik a helyzetet. Sajnos évek óta probléma a logopédus hiánya. Az 

önkormányzatnak, mint fenntartónak kellene lépni, hogy legyen az a három poszt biztosítva, a 

logopédus, a fejlesztő pedagógus, gyógytornász, mert a falu jövője múlik ezen. Ha most nem 

tudnak segíteni a gyerekeknek, szülőknek, akkor a falu pár év múlva sokkal komolyabb 

probléma előtt fog állni, amit akkor már nehezebb lesz orvosolni. Az óvoda beszámolójában 

mindig ez csúcsosodik ki, hogy valahonnan szakítsanak rá pénzt.  

 

Bencze István polgármester: Nem pénz kérdése, nincs szakember.  

 

Madarász Mária óvodavezető: A szakszolgálatnál sincs logopédus, ők sem tudják 

biztosítani.  

 

Zsidai Mónika tagóvoda vezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy október 19-én 16.00 

órakor ünneplik a dabi óvoda 40 éves jubileumát. A jelenlévőket erre az alkalomra meghívja.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda 

2017/2018. nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 

111/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda 

2017/2018. nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
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6./ A dömsödi 6246/3 hrsz-ú ingatlan rendezése 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Időközben kiderült, hogy az ingatlan csak egy darabon érintkezik 

közúttal. Korábban a tanácsi rendszerben felparcellázták, kijelölték az utakat, de a jog  

rendezést csak részben csinálták meg. Vannak szakaszok, amelyek le vannak jogilag 

rendezve, nincsenek összekötve, ezt is érinti egy ilyen. Keresztbe vágja hivatalos térképen a 

terület a Naspolya utcát,  amiből nem vették ki, természetben pedig megvan az út. Javasolja, 

hogy mielőtt a konkrét kérdésben döntene a testület, előtte rendezni kellene a Naspolya utca 

tényleges állapot szerint rendezését. Nem csak a Naspolya utcában kellene ezt megcsinálni, 

hanem a Fűzfa utca, Hársfa utca és a környékbeli utcákban.  

 

(Varsányi Antal alpolgármester megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 9 fő 

 

Ispán Ignác biz. elnöke: A bizottság az előterjesztést tárgyalta, abban maradtak, ha van rá 

megoldás, akkor adják el, az önkormányzatnak nincs szüksége rá, ha a tulajdonosok vállalják 

a közműveket, akkor adják oda valamelyik tulajdonosnak.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 6246/3 hrsz-ú 

ingatlan rendezését a Naspolya utca jogi helyzetének rendezése utánra halasztja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Dömsödi Polgármesteri Hivatalt, hogy a Naspolya utca 

rendezése kérdésében járjon el. 

 

Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő. 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
112/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 6246/3 hrsz-ú 

ingatlan rendezését a Naspolya utca jogi helyzetének rendezése utánra halasztja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Dömsödi Polgármesteri Hivatalt, hogy a Naspolya utca 

rendezése kérdésében járjon el. 

 

Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

7./ Egyebek 

a./ KDV Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kiválás 

Előadó: Bencze István polgármester 
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(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, mint ismert, a 

kormány a hulladékgazdálkodási feladatokat átszervezte az országban. Az erre szakosodott 

önkormányzati társulások összetétele is megváltozott. Dömsöd felvételt nyert a Duna-Tisza 

Közi Hulladékgazdálkodási Társulásba, melynek egyik alelnöke a dömsödi polgármester. 

Október 9-én lesz Székesfehérváron a KDV. társulási ülése, ahol a társulási tanács kimondja 

az érintett települések elszakadását. A feltételeket az írásbeli előterjesztés tartalmazza. 

Rekultivációs kötelezettség stb. 6-8 millió Ft. körüli összeget átadtak az önkormányzatnak, 

amikor megvették a lerakó telep melletti földterületet. Ebből eddig nem került törlesztésre 

semmi, 2016-ig kell törleszteni a KDV felé. A következő ciklusban kezdeményezik, hogy a 

Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás megvásárolja az önkormányzattól 

ezt a földterületet, a mellette lévő terület is és a lerakó is a társulásé. Maga a kiválás 2018. 

október 31. napjával történik. Okafogyottá vált, hogy Dömsöd a KDV-ben továbbra is tag 

maradjon, annál is inkább, mivel a KDV nagy projektben Dömsöd már nem szerepel, a 

DTKH. projektben szerepel. A DTKH munkatársának tájékoztatása szerint teljesen elő van 

készítve a dömsödi átrakó és a komposztáló megvalósítása. 

 

Varsányi Antal alpolgármester: A rekultivációt át kell vennie az önkormányzatnak, mely 100 

milliós nagyságrend, a szerződésben ez van.  

 

Bencze István polgármester. A régi szeméttelep rekultivációjáról van szó, annyi a 

kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy egy évben egyszer jelentést kell küldeni a 

monitoringozásról. 

 

Korona Sándor képviselő: Mennyire szabályozza le a következő testület döntési lehetőségét, 

továbbra is tudja a mérnököktől, hogy a rekultivált terület süllyedés után, mikor már 

megállapodott a terület, kiválóan alkalmas lenne tájolása miatt napelem park létesítésére. Ez 

egy pozitív lehetőség lenne.  

 

Bencze István polgármester: Öt évig nem lehet hozzányúlni, de az öt év jövőre letelik, a 

következő testület már szabad kezet kap. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozai javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból (továbbiakban: KDV HÖT) történő 

kiválásról szóló 24/2018.(II.14.) határozata kiegészítéseként az alábbi visszavonhatatlan 

nyilatkozatot teszi: 

 

1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy a KEOP 2.3.0./2F-2008-0002. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszer 

hulladéklerakók rekultivációja megnevezésű Támogatási szerződés alapján uniós forrásból 

biztosított Dömsöd 0395/101 hrsz alatt lévő rekultivált hulladéklerakó fenntartásával, 

utógondozásával kapcsolatos feladatokat a rekultivációs projekt befejezését követő 5 évig, 

2020. május 15-ig évente elvégzi. 
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2./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Dömsöd 0395/101 hrsz. alatt lévő rekultivált hulladéklerakó területe 2020. május 15-ig 

csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, 

illetve terhelhető meg. 

 

3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a nyilatkozat 

1./ pontjában megnevezett Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételeit – 

különös tekintettel a szerződésszegés eseteire és jogkövetkezményeire vonatkozó 8.1. 

k,m,n,p, pontokra, továbbá a szerződésszegés jogkövetkezményeiről szóló 8.2. pontra, 

valamint a projekt fenntartásra vonatkozó 11.3. és 11.4. pontokra – megismerte. A 

hivatkozott Általános Szerződési Feltételek jelen határozat mellékletét képezik. 

 

4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy amennyiben a 

KEOP 2.3.0./2F-2008-0002. megnevezésű Támogatási Szerződés Általános Szerződési 

Feltételeinek – részben jelen nyilatkozatban is részletezett- Dömsöd Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete által történő nem teljesítése, vagy részleges teljesítése 

miatt a KDV HÖT-t a Támogató hátrányos jogkövetkezménnyel sújtja, úgy annak 

teljesítését átvállalja, illetve az abban foglalt fizetési kötelezettséggel azonos összeget a 

KDV HÖT részére haladéktalanul megtéríti. 

 

5./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással 2012. május 21-én 

megkötött pénzeszköz átadásáról és jelzálog alapításáról szóló szerződésben foglalt 

visszafizetési kötelezettségének a szerződésben meghatározott határidő lejárta előtti 

teljesítése érdekében minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz. 

 

6. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának hatályba lépéséig illetőleg a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáig a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati átruházott feladat- és 

hatásköröket a Társulás látja el.  

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
113/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból (továbbiakban: KDV HÖT) történő 

kiválásról szóló 24/2018.(II.14.) határozata kiegészítéseként az alábbi visszavonhatatlan 

nyilatkozatot teszi: 

 

1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy a KEOP 2.3.0./2F-2008-0002. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszer 

hulladéklerakók rekultivációja megnevezésű Támogatási szerződés alapján uniós forrásból 

biztosított Dömsöd 0395/101 hrsz alatt lévő rekultivált hulladéklerakó fenntartásával, 

utógondozásával kapcsolatos feladatokat a rekultivációs projekt befejezését követő 5 évig, 

2020. május 15-ig évente elvégzi. 
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2./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Dömsöd 0395/101 hrsz. alatt lévő rekultivált hulladéklerakó területe 2020. május 15-ig 

csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, 

illetve terhelhető meg. 

 

3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a nyilatkozat 

1./ pontjában megnevezett Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételeit – 

különös tekintettel a szerződésszegés eseteire és jogkövetkezményeire vonatkozó 8.1. 

k,m,n,p, pontokra, továbbá a szerződésszegés jogkövetkezményeiről szóló 8.2. pontra, 

valamint a projekt fenntartásra vonatkozó 11.3. és 11.4. pontokra – megismerte. A 

hivatkozott Általános Szerződési Feltételek jelen határozat mellékletét képezik. 

 

4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy amennyiben a 

KEOP 2.3.0./2F-2008-0002. megnevezésű Támogatási Szerződés Általános Szerződési 

Feltételeinek – részben jelen nyilatkozatban is részletezett- Dömsöd Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete által történő nem teljesítése, vagy részleges teljesítése 

miatt a KDV HÖT-t a Támogató hátrányos jogkövetkezménnyel sújtja, úgy annak 

teljesítését átvállalja, illetve az abban foglalt fizetési kötelezettséggel azonos összeget a 

KDV HÖT részére haladéktalanul megtéríti. 

 

5./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással 2012. május 21-én 

megkötött pénzeszköz átadásáról és jelzálog alapításáról szóló szerződésben foglalt 

visszafizetési kötelezettségének a szerződésben meghatározott határidő lejárta előtti 

teljesítése érdekében minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz. 

 

6. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának hatályba lépéséig illetőleg a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáig a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati átruházott feladat- és 

hatásköröket a Társulás látja el.  

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b./ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: Az Oktatási Bizottság a napirendet tárgyalta, s 

javasolja, hogy az idén is csatlakozzon ehhez a lehetőséghez az önkormányzat, hogy tudjanak 

néhány felsőoktatási intézményben tanuló dömsödi diákot támogatni. Ez nagy segítséget 

jelentene a gyerekeknek.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázathoz 2018-ban is csatlakozik, és az önkormányzati támogatási 

keretösszegét 600.000.-Ft-ban állapítja meg.  
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Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
114/2018. (IX.26.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázathoz 2018-ban is csatlakozik, és az önkormányzati támogatási 

keretösszegét 600.000.-Ft-ban állapítja meg.  

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bencze István polgármester: Vass Ilonával beszéltek a Képtár, a Múzeum, a Petrovics ház és 

a Vecsési nyaraló épületekkel kapcsolatos problémákról, tennivalókról. A következő 

költségvetésnél el kell különíteni ezeknek az épületeknek a részleges felújítására. A Bazsonyi-

Vecsési emlékház SOS, az olyan mértékben romlott az állaga, ha sürgősen nem nyúlnak 

hozzá, az önkormányzat lelkén szárad. A következő költségvetésnél úgy kell hozzányúlni, 

hogy télen, amikor a karbantartó brigád jobban ráér, vagy külső vállalkozó bevonásával az 

épületet olyan állapotba kell hozni, hogy évtizedekig megmaradjon az utókor számára. 

Jelenlegi állapotban csak évekről beszélhetnek. A szekkóval kapcsolatban az utolsó utáni 

pillanatban vannak, egy nagyon komoly értéket takar. A következő költségvetésnél el kell 

különíteni 10-20 millió Ft-ot erre a célra. Az anyagot a település fenntartási csoport 

vezetőjének átadják, hogy már a téli hónapokra ütemezzék be a kisebb javításokat. 

 

Vass Ilona röviden összefoglalta az írásbeli anyagot. 

 

Lázár József képviselő: Kérdezi, hogy a templomot bontó megvette teljes egészében azt az 

épületet, ami abból kijön?  

 

Bencze István polgármester: Egy részét megkapja az önkormányzat, amit ledepóznak a régi 

piactér területére, másik részét hulladékkezelőben kell, hogy elhelyezzék, számlát kell, hogy 

kapjanak, hogy oda helyezték el, a jogszabály ezt írja elő. Ez kell a pályázati elszámoláshoz. 

 

Lázár József képviselő: Esetleg az emlékház beázását az ebből származó bontott anyagból 

meg lehetne előzni. 

A galambokkal kapcsolatban: Lehet kapni olyan hálót, amely a műemlék épületeket védi. A 

Petrovics háznál a galambok fészkelnek és oda bejárnak. Nem lehet megoldani ilyen hálóval, 

néhány ezer Ft-os ráfordítás lenne. 

A kapu süllyedésével kapcsolatban: Véleménye szerint nem kell különösebb szakértelem 

ehhez, kiássák és újra döngölik.  

 

Vass Ilona: Kiselejtezett kézilabdahálóban gondolkodott, de kapott egy ötletet, miszerint egy 

ráckevei illető hálókat készít, olyan méretben amilyent kérnek, számlaképes. Le kell mérni 

mennyire van szükség és elkészíti.  

 



15 

 

Szabó Andrea képviselő: Az emlékház felújításával kapcsolatban meg tudnak fogalmazni 

egy irányelvet, konkrétumot, ütemtervet, egy felelőst, aki feltérképezi, felméri, mi a 

legfontosabb, hogy ezek a lépések követhetők legyenek.  

 

Bencze István polgármester: Két hete kért dömsödi vállalkozótól árajánlatot az épület 

felújítására, mai napig nem kapta meg. Próbálkozott másik vállalkozónál is, jövő őszig nem 

tudnak vállalni, még egy vállalkozót megkeres.  

 

A témával kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el.  

 

Lázár József képviselő: Szigetbecsén látott egy ötletes megoldást. Elhangzott, hogy a hivatal 

előtti gesztenyefák elég rossz állapotban vannak, irtani kellene. A kivágott fa felső két ágából 

a Dömsödön élő fafaragók közreműködésével csinálni lehetner egy életfát, s a Bajcsy Zs. út 

és Szabadság út sarkon lévő parkban felállítani. 2019. január 1. után született gyermekről egy-

egy falevelet készíteni és felerősíteni az ágakra, 20-30 évig biztosan elegendő. 2020-tól anyák 

napján ott lehetne tartani az anyák napi ünnepséget, egy rövid műsorral megünnepelni az 

anyák napját. Aki akar elmegy az ünnepségre, aki nem, az nem. Ezt az ötletet felvetette a 

Népjóléti Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság ülésén is, gondolkodjanak rajta.  

 

Bencze István polgármester: Nem elvetendő ötlet, de nem biztos, hogy abban a parkban 

kellene elhelyezni, ha összejön az, amit eredetileg terveztek, nem biztos, hogy odamegy, 

magát az ötletet támogatja. 

 

Korona Sándor képviselő: Amikor Dabra tervezték a játszóteret, terveztek oda egy életfát. 

Az volt a koncepció, hogy Fürből, Knüllwaldból, Apajról, különböző településekről kapnak 

egy ágat megfaragva, s arra teszik rá a születendő gyermekeket, akkor a pályázatíró 

javaslatára kivették ezt az életfát, mondván, hogy ilyen életfa nincs, erre nem adnak pénzt. 

Nem rossz az ötlet, a dabi játszótéren is elfér, középen kihagyták a helyet. 

Másik: Szennyvízzel kapcsolatban sokan kérdezték nem értik, nem tudnak rákötni, nincs met 

a pénz, 10-20 cm hiányzik, nem tudnak kihez fordulni, ebben, mint önkormányzat tudnak 

segíteni, vagy ők lépjenek.  

 

Bencze István polgármester: Az érintetteknek a DAKÖV-öt kell megkeresniük, át van adva a 

szolgáltatónak, kivéve, ha nincs berakva a műanyag akna, az aknát a kivitelezőnek kell 

berakni, akkor az RSD-t kell keresni. Ha a rákötés hiányzik, akkor a DAKÖV-öt kell keresni. 

Olyan variáció is van, hogy megcsinálja az RSD társulat, de plusz befizetés ellenében.  

 

Korona Sándor képviselő: A települési képpel kapcsolatban a volt Tölgyfa előtti vendéglő 

előtti terület elhanyagolt, ismét gépkocsi parkoló, eladó hely. 

A Széchenyi út és Vörösmarty út csatlakozása a kanyarban veszélyesnek tűnik, nincs 

közvilágítás, a legutolsó lámpa a Széchenyi út 88. előtt van, a következő a Vörösmarty út 8. 

sz. előtt. Nagy szakaszon sötét van, a nagy ívű kanyarban sokan kisodródnak. Nem lehetne 

kitenni egy kanyart jelző közlekedési táblát?  

A Hajós kastéllyal kapcsolatban: Az épület műszaki állapota ismeretkének birtokában 

várható, hogy jövőre lesz belőle valamit?  

 

Bencze István polgármester: Az új kertésszel megbeszélték, még az idén többé-kevésbé 

olyan állapotba hozzák, hogy gépkocsit ne tudjanak ott tárolni.  

Az egészségügyi komplexum befejezésének véghatárideje 2019. szeptember 30. most kérték a 

szerződés módosítását. 
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dr. Bencze Zoltán jegyző: A véghatáridő nem módosul, azt október 1-ig be kell fejezni. A 

kiviteli terv – ha a statikus és minden egyéb vélemény rendelkezésre áll, november közepére 

ígérték, a közbeszerzést lefolytatják, ha ez megvan, akkor a rendelkezésre álló idő egy jó 

kivitelezőnek elegendő, hogy megcsinálja.  

 

Muzs János képviselő: Településképpel kapcsolatban többen szóvá tették, hogy elhagyott 

járművek vannak több helyen elszórtan, rendszám nélkül, pl. a Petőfi utcában.  Ezt nem látja a 

közterület felügyelő? Egy zöld favorit autó áll a szociális otthonnal szemben.  

Kérdezték, hogy a közterület fenntartók milyen alapon döntik el, hogy ki előtt vágják le a 

füvet és ki előtt nem, mert nagyon sok olyan helyen levágják, ahol laknak, s vannak olyan 

helyek, ahol indokolt lenne és nincs levágva.  

 

Bencze István polgármester: Két fő utca van, Kossuth Lajos utca, Szabadság út, ahol 

válogatás nélkül le kell vágni, az összes többi utcában az ingatlantulajdonosok kötelessége. 

Ha valaki beszól, hogy idős ember, nem tudja megoldani, természetesen segítenek. A Petőfi 

utcát és a Rákóczi utcát is meg szokták csinálni.  

 

Muzs János képviselő: Ahol indokolt lenne, hogy a tulajdonos csinálja, illetve az ott lakó, és 

nem végzik el, erre nem tudnak felszólítást, bírságot? 

Üdülők kérdezték, kit kell értesíteni tűzgyújtással kapcsolatban, ha hét végén égetnek? 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Folyamatos az ellenőrzés, rengeteg feljelentés, holnap újabb 

ellenőrzést végeznek, gyorsított eljárást alkalmaznak, helyszíni felszólítás, 3-5 napos 

határidővel,  utóellenőrzés, ha nem tesznek eleget, bírságot szabnak ki. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha szerda péntek kivételével égetnek, a 112 telefonszámon kell 

bejelenteni.  

 

Ispán Ignác képviselő: A Polgármesteri Hivatal mögött a gáton is le kellene vágni a gazat, az 

udvar is és a ház mögött is nagyon el van hanyagolva.  

 

Madarász Mária óvodavezető: Az óvoda parkolóban a kamerák mekkora területet látnak be? 

Történtek gépkocsi rongálások, károkozások, jó lett volna megtudni, ki okozta.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A Dabi óvodánál jól belátják a területet, a Dózsa Gy. úti óvodánál 

nem, távol vannak az épülettől. Megfontolandó, hogy az óvodához telepítsenek kamerát, 

illetve a tehenészeti telephez vezető úthoz, ott is gyakori az illegális szemétlerakás. 

 

Lázár József képviselő: Kérdezi, hogy a halastónál lerakott szemétnek mi lett a sorsa, hogy 

zárult az ügy?  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Tegnap érdeklődött a Polgármester az Érdi Járási hivatal 

főosztályán telefonon, az Érdi Járási Hivatal határozatban elrendelte a hulladékmentesítést, 

szeptember 7-i határidőt határozott meg. Ezt követően megtekintették a területet, változatlan 

továbbra is minden. Ezt két hete írásban jelezte az Érdi Járási Hivatal felé, azóta választ nem 

kaptak. Tegnap ismét érdeklődtek és kérték az írásbeli tájékoztatást. Ha nem kapnak 

tájékoztatást, másik fórumhoz fordulnak. Rendőrségi ügyről annyi információjuk van, hogy 

Kunszentmiklósra átkerült az ügy.  
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Szabó Andrea képviselő: Nyár közepén a közútkezelő levágott kisebb fákat, 2-3 méteres 

cserjéket, a vastelep előtt is, s azok elfeküdtek, ott hagyták. Nem lehet fűkaszálni tőlük, nem 

lehet elvinni?  

Oktatási Bizottsági ülésen beszéltek arról, hogy a testületi munkát hatékonyabbá lehetne tenni 

akkor, ha egy ötlet, előterjesztés felmerül bizottsági vagy testületi üléseken valamiről, 

beszélnek róla, de nem születik konkrétum, akkor arra lehetne egy olyan eljárást kitalálni, 

hogy a felmerült ötletet, javaslatot valaki körbe járná, átvizsgálná. Erre kineveznének egy 

felelőst az illetékes szakbizottságból megvizsgálni a feltételeit, hogy az megvalósítható vagy 

nem. Sok minden felmerül az üléseken, s nem látják a végét, nem kérik számon, nincs 

visszacsatolás és elmúlik a semmibe. Pl. most Korona Sándor képviselő felvetését 

megvizsgálnák és novemberre felkészülve, esetleg valakit idehozni, aki elmondja, hogy ennek 

a megvalósításnak mit még a vetületei, milyen feltételrendszere van, mi a megvalósíthatósága 

stb. Ennek ismeretében tudnak dönteni. 

 

Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy erre nem kell bizottságon belül valakit 

kijelölni, a bizottsági elnököknek ez a dolguk.  

 

Szabó  Andrea képviselő: A kisebbségi önkormányzattal vannak problémái. Ebben az évben 

két eset is volt, amely felháborító. Taksonyban minden évben van szavalóverseny, az 

iskolában két kislányt felkészítettek a pedagógusok és el kellett volna vinni Taksonyba. 

Véleménye szerint ez a a kisebbségi önkormányzat elnökének a feladata lenne. Nem történ 

semmi, a szavaló verseny  előtt egy-két nappal szóltak, nincs, aki elvigye őket. Végül az elnök 

elvitte a gyermekeket, de ezt zűrös dolgok előzték meg.  

Másik eset a közelmúltban volt, amikor egy kisebbségi tanulót felvettek a felsőoktatásba. Az 

anya egyedül neveli a három gyermeket, az apa fogvatartott. Az anya nem tudta befizetni az 

induláshoz szükséges pénzt, próbált támogatást kérni. Javasolta, hogy forduljon a kisebbségi 

önkormányzathoz, van költségvetési keretük, ha valamit, akkor ezt támogatni kell. Fontos a 

fiatalság integrálódása, a kiemelés, felemelése, a kultúra, a tudás a műveltség felé. Elősegíteni 

a kiemelkedésüket. Azt a választ kapta a kisebbségi önkormányzattól, hogy 32 ezer Ft-juk van 

és nem kell ilyent támogatni a kisebbségi önkormányzatnak. Sokkal inkább kell ezt 

támogatni, mint a pörkölt főzéseket.  

Nem kompetens az önkormányzat ennek felülvizsgálatára, nem lehetne jelezni egy felettes 

szerv felé, hogy itt nem jól működnek a dolgok. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Olyan szempontból jól működik,hogy hagyományőrzésre stb. 

testületi döntéseik vannak, azt szabadon határozzák meg. Azt a kérdést, hogy mire költik el és 

ez mennyire hasznosul, a jövő évi nemzetiségi választás alkalmával a választóknak kell 

értékelni. Már nincs egyébként 32 ezer Ft., mert az elmúlt héten el akartak menni egy 

hagyományőrző főző fesztiválra, az arra vonatkozó költség kellett nekik, most már nincs 

szabadon felhasználható egy fillérjük sem.  Egyébként a Ráckevei Roma kisebbségi 

önkormányzattal szoktak roma kulturális és tehetségkutató fesztivált szervezni. 

 

Szabó Andrea képviselő: Tudnak levelet írni a felettes roma önkormányzatnak?  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Írhatnak, de nem gondolja, hogy nagy változás fog történni.  

 

Korona Sándor képviselő: Ezt a fiatalembert az önkormányzat nem tudná valamilyen 

kiemelt formában támogatni, patronálni. 

 

Szabó Andrea képviselő: Támogatják, amikor kértek.  



18 

 

 

Varsányi Antal alpolgármester: Dömsödért Alapítvány által javasolja támogatni a 

fiatalembert egy tízezer Ft-os indulással. 

 

Bencze István polgármester: 130-160 ezer Ft. körüli a tandíj.  

 

Szabó Andrea képviselő: Összeszedte a család, de támogatni lehet, ha fizetős is. Jó lenne egy 

kontakt személy a megyei roma kisebbségi önkormányzat felé. 

 

Bencze István polgármester: Keressenek lehetőséget a segítségre. 

 

Lázár József képviselő: Pályáztak a belterületi utakra, Széchenyi útra. Lesz ebből az idén 

valami?  

 

Bencze István polgármester: Az útfelújításból az idén nem lesz semmi, az idén döntés lesz.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Olyan információ van, hogy a pontozások megtörténtek, a 

minisztériumban van az összes pályázat, nem gondolják, hogy novembernél előbb 

minisztériumi döntés lesz, de inkább karácsony előtti időszakra várható.  

 

Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgató: Tájékoztatja a jelenlévőket a hét végén 

megrendezésre kerülő hagyományos szüreti mulatság megtartásáról, melyre a jelenlévőket 

meghívja.  

 

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 


