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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.)  

Ülés ideje: 2018. október 10. 

 

 

Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 

Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs 

János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné 

gazdasági vezető.  

 

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

Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze 

Zoltán jegyző.    

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. 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. (X.10.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ A bölcsődei ellátás megszervezésével kapcsolatos aktuális kérdések 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 
119/2018. (X.10.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ A bölcsődei ellátás megszervezésével kapcsolatos aktuális kérdések 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

1./ A bölcsődei ellátás megszervezésével kapcsolatos aktuális kérdések 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, javasolja a pályázat benyújtását, a korábbi helyszínnel, azaz a Hajós kastély 

udvarában kerüljön megépítésre a mini bölcsőde.  

 

Bencze István polgármester: Minden érv amellett szól, hogy az eredeti nagy bölcsődei 

pályázatban tervezett helyszínen egy mini bölcsődét próbáljanak megpályázni, mely 50 millió 

Ft-ra lehet pályázni. A TFB. külsős tagja – építész – véleménye szerint ebbe egy 80 m2-es 

családi ház, amely ennek megfelel – belefér. Az ez elvárás a tervezővel szemben, hogy úgy 

tervezze meg, hogy valaha majd bővíthető legyen. Ez egy olyan pályázat, ha elindítják, ezt 

követően 4-5 hónap múlva újból lehet pályázni egy szintén mini bölcsőde kiegészítésére. A 

képviselő úr tájékoztatása szerint a nagy bölcsőde – 300 millió Ft. – arra nincs esélye 

Dömsödnek, itt viszont igen. 2019. január 1-től kötelező üzemeltetni a bölcsődét, ez biztosan 

nem fog menni, viszont van egy élőpályázat, a szándék megvan arra, hogy építsenek és 

működtessenek bölcsődét, szankciótól nem kell tartani. Meg kell oldani, mert van néhány 

olyan család, akik igényelnék, akik jelenleg Ráckevére viszik a gyermeküket bölcsődébe.  

 

Lázár József képviselő: Leghamarabb 2020-ra készül el az intézménye, milyen hátrány érheti 

az önkormányzatot, hogy 2019-től nem üzemel a bölcsőde? 

 

Bencze István polgármester: Nem éri hátrány az önkormányzatot.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…………./2018. (X.10.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

dömsödi 713 hrsz-ú ingatlanból megosztással kialakuló telken létesítendő mini bölcsőde 

építésére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és a Dömsödi 

Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázat előkészítését kezdje meg. 

 

Felelős: Bencze István polgármester; dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: folyamatos legkésőbb 2019. március 18-ig 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

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

 
120/2018. (X.10.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

dömsödi 713 hrsz-ú ingatlanból megosztással kialakuló telken létesítendő mini bölcsőde 

építésére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és a Dömsödi 

Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázat előkészítését kezdje meg. 

 

Felelős: Bencze István polgármester; dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: folyamatos legkésőbb 2019. március 18-ig 
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Bencze István polgármester: A tervező kiválasztásával kapcsolatban rendkívüli testületi ülés 

összehívására lesz szükség.  

 

 

Egyebek 

 

Bencze István polgármester: A katolikus templom bontásából származó anyag 

hasznosításával kapcsolatban elmondja, hogy megdöbbenésére homokmész téglából állt a 

templom, amely a tervezett célra – őrölni és útalapba – alkalmatlan. Megbeszélte a 

kivitelezővel, hogy leviszik a volt piactérre és megőrlik az anyagot, de ha víz éri,  

használhatatlanná válik. Feltételezhetően azért került ilyen állapotba a templom, mert ilyen 

anyagból készült. A kőműves véleménye szerint ezen a téglákon csúszik a vakolat. A 

Kunszentmiklósi utat ebből szerették volna megoldani.  

A DOVIT kft. vezetője felajánlotta, hogy a Kunszentmiklósi út kátyúzását 100 ezer Ft-tal 

támogatja.  Az esős idő beállta előtt a nagy kátyúkat megpróbálják kijavítani.  

 

Korona Sándor képviselő: Készült a templommal szembeni romkert, egyre szebb lesz, az 

ablakokat és egyéb dolgokat, amit oda szántak, mikor tudják felállítani?  

 

Bencze István polgármester: Már itt vannak a betont tuskók, amire felállítják, csak be kell 

betonozni, de még vannak olyan előzetes munkálatok, amely még nincs kész, vezetékek a 

földben, csatornázás stb.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Tájékoztatta a képviselőket a templomban lévő még megmaradt 

tárgyak hovakerüléséről. Elmondta továbbá, hogy a bontás egyelőre azért maradt félbe, mert 

az elektromos művek az villanyórát még nem kötötte le, a lekötést követően folytatják a 

bontást. Elmondja még, hogy a bontásban résztvevők tájékoztatása szerint a templom ilyen 

állapotba kerülésének oka, hogy 30 cm falazott tégla alapja van, a talajmechanikai vizsgálatok 

szerint abban a talajba öt méter mélyen kell lemenni ilyen tömegű épülethez. A bontás során 

az is kiderült, hogy a gerendák tartották össze a falakat az utóbbi pár évben.  

 

Korona Sándor képviselő: Ha az egészségügyi komplexum megvalósul jövőre, nem lehetne 

valamilyen módon elkezdeni a volt egészségház áttervezését? Az önkormányzat 

kötelezettsége az idősek napközbeni ellátása. Ha párhuzamosan felmérné valaki, hogy lehetne 

a feltételeknek megfelelően átalakítani minimális költség mellett, hogy ezt a célt tudná 

szolgálni.  

 

Bencze István polgármester: Véleménye szerint ehhez nem kell tervező, fel kell újítani. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Kell tervező, ott is elő van írva, hogy milyen helyiségeket kell 

kialakítani. Most hasonló funkciójú tervezésre fog a képviselő-testület megbízást adni 

(bölcsőde) azzal az építésszel lehet is beszélni az egészségház átalakítással kapcsolatban.  

A Hajós kastélynál megtörtént a talajmechanikai vizsgálat, a favédelmi szakember (tető, 

födém) is befejezte kétnapos vizsgálatát, várják az eredményt. Az építész-tervező is 

folyamatosan dolgozik.  

 

Muzs János képviselő: A fúrt kutak bejelentésével kapcsolatban érdeklődik.   
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Az önkormányzat honlapján olvasható egy tájékoztató és egy 

kérelem nyomtatvány. Javasolja, hogy még két hétig ne lépjen senki, mert várhatóan – 

értesülései szerint – jogszabály módosítás történik.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: A Thököly út végén most lehetne az árok kialakítást 

folytatni, ha lenne rá kapacitás, mert ott megáll mindig a víz, jó lenne legalább azt az árok 

szakaszt megcsinálni.  

Másik egy kérdés lenne. A polgármester tudja-e, hogy az alpolgármesternek mennyi volt és 

most mennyi a fizetése?  

Az alpolgármesternek tiszteletdíj van, 80  ezer Ft., a képviselők tiszteletdíj 67 ezer Ft. 

Szűcs Julianna képviselőtársa megrágalmazta az önkormányzatot, az alpolgármester, hogy két 

fizetést vett fel. Az önkormányzatnál dolgozott a településüzemeltetési csoportnál, a 

munkájáért fizetés jár. Jogi útra fogja terelni ezt a dolgot, mert olyant állított a fizetéséről, ami 

nem igaz.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Kérjen nyugodtan jogi képviseletet, véleménye szerint nem 

sértette meg, az alpolgármesterről szó sem volt, csak feltette a park képét.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Azért pedig szólni kell, hogy csinálják meg. 

 

Szűcs Julianna képviselő: Szólt már testületi ülés előtt is, hogy oda kellene figyelni, mert 

ugyan a három képviselő vállalta a felújítását, de nem vállalták az örökbefogadását.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Amit a képviselő asszony leírt, annak - véleménye szerint – 

90 %-a nem igaz. Ilyent mondott, hogy eltulajdonították a követ.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Mielőtt a parkot csinálták bejöttek a polgármesterhez Muzs János 

és Korona Sándor képviselőkkel és elmondták mire készülnek. 

 

Bencze István polgármester Nem jöttek be, meg sem kérdezték.   

 

Hangzavar!  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Nem tudtak semmiről, mikor a gépkocsivezető hozta a 

murvát, akkor valóban leborítatta az önkormányzat udvarára, de másnap ki lett szállítva a 

térre.  

 

Hangzavar! 

 

Bencze István polgármester: A facebookon nagyon kell vigyázni a hozzászólásokkal, 

tudomásul kell venni, hogy van, rengeteg kártékony hatása van. Példaként említette a 

közelmúltban történt esetet, amikor a segélyként biztosított építőanyagot a segélyezett 

értékesíteni kívánta, s az ebből eredő kellemetlenség a fb-on megjelent. Rendőrségi 

feljelentést tett, jelenleg az ügyészségen van az ügy.  

 

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

megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 

              polgármester                             jegyző 

 

 

 


