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JEGYZŐKÖNYV
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.)
Ülés ideje: 2018. október 31.
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, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Madarász Mária
óvodavezető, Pergel Renáta óvónő, Béczi János sportcsarnok üzemeltető, Láng András
Település-fenntartási csoport vezetője
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.
Napirend előtt dr. Bencze Zoltán jegyző kért szót és felhívta a képviselők figyelmét a
köztartozásmentes adózók adatbázisába történő bejelentkezési kötelezettségre. Kéri a
képviselőket, hogy aki még nem jelentkezett be, az tegye meg, mert a kormányhivatal a NAVval közösen folyamatosan ellenőrzi. Aki nem szerepel az adatbázisban, az ellen
méltánytalansági eljárás kezdeményezésére kerülhet sor. (képviselők részére részletes
tájékoztató átadásra került)
A továbbiakban Bencze István polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívóban
szereplő napirendi pontokat további három napirenddel kiegészítve, illetve a 8. napirendi pont
(mini bölcsőde tervező kiválasztása) elnapolását, további ajánlat beszerzése miatt. Szavazásra
bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) 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./ Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.)
rendelet módosítása
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4./ Beszámoló az önkormányzati közszolgáltatásokról (ivóvíz, szennyvízcsatorna,
települési hulladékszállítás, köztemető)
5./ Felső Kiskunsági Turisztikai és Gazdasági ÖT-hez csatlakozás
6./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának
véleményezése
7./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda 2018/2019. nevelési évre szóló pedagógiai működési
munkatervének véleményezése
8./ A Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozási szándék megvitatása
9./ Zajvédelmi rendelet megalkotásának kérdése
10./ A dömsödi 6545 hrsz-ú közterület elnevezése
11./ Fás szárú növények védelméről szóló rendelet módosítása
12./ Magyar Telekom bérleti szerződés hosszabbítás
13./ Dömsödi Kedvencekért Egyesület megkeresése
14./ 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Dömsöd
Nagyközségi Önkormányzat Pósa L, Tavasz u., Határ utca burkolatának felújítására
ajánlattételi felhívás jóváhagyása
15./ Egyebek
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
121/2018. (X.31.) 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./ Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.)
rendelet módosítása
4./ Beszámoló az önkormányzati közszolgáltatásokról (ivóvíz, szennyvízcsatorna,
települési hulladékszállítás, köztemető)
5./ Felső Kiskunsági Turisztikai és Gazdasági ÖT-hez csatlakozás
6./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának
véleményezése
7./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda 2018/2019. nevelési évre szóló pedagógiai működési
munkatervének véleményezése
8./ A Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozási szándék megvitatása
9./ Zajvédelmi rendelet megalkotásának kérdése
10./ A dömsödi 6545 hrsz-ú közterület elnevezése
11./ Fás szárú növények védelméről szóló rendelet módosítása
12./ Magyar Telekom bérleti szerződés hosszabbítás
13./ Dömsödi Kedvencekért Egyesület megkeresése
14./ 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Dömsöd
Nagyközségi Önkormányzat Pósa L, Tavasz u., Határ utca burkolatának felújítására
ajánlattételi felhívás jóváhagyása
15./ Egyebek
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete

a

lejárt

határidejű

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozat:
122/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete

a

lejárt

határidejű

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy ma megérkezett
az értesítés a külterületi utas pályázat elutasításáról. Most elemezik a két és fél oldalas
indokolást. A pályázatíró cégnek is elküldték a dokumentumot, az ott szereplő felvetésre
magyarázatot kértek. Ha a pályázattal kapcsolatban leírt tények valósak, akkor elég súlyos
kérdéseket vet fel, többi között, a hiánypótlás határidőre nem érkezett be.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) 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
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A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
123/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.)
rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMFB elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a 2018. évi
költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést, melyet – a gazdasági vezető részletes
indokolása alapján – elfogadásra javasol a képviselő-testület felé.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A 2018. évi költségvetési rendeletet módosításáról
először tárgyal a képviselő-testület. A beterjesztett anyag 350 millió Ft-os emelkedést
tartalmaz a bevételi és kiadási oldalon. A központi költségvetésből származó bevételeket
tájékoztató jelleggel be kell mutatni a képviselő-testület felé, ez a fő gerince a módosításnak.
Működési bevételekben intézményeknél kismértékben találtak többletbevételt, a 2017. évi
zárszámadási rendelet foglalja magában a jóváhagyott pénzmaradványt, ebből az eredeti
költségvetési rendelet tartalmazza az önkormányzatét a beruházok miatt. Nagyságrendileg 2-3
olyan terület van, amely számottevő, egyik a működésre átvett állami pénzekből a közmunka
programra, ahol folyamatosan kötődnek a szerződések, a teljesítés alapján lehet a helyére
tenni. Másik ilyen terület a projektek, előző évben indult a híd felújítás, akkor a 100 milliós
beruházási költségből 30 millió Ft-ot kaptak, az idén került kiutalásra a 70 millió Ft. Külön
támogatásként kapott még az önkormányzat hozzá 20 millió Ft-ot. Másik nagyobb mértékű
támogatás a Hajós kastély felújítását célzó támogatás, ahol 128 millió Ft-os nagyságrendben
hagyott jóvá a támogató, s ezt az összeget a MÁK egy összegben ki is utalta az
önkormányzatnak, egy elkülönített számlán van. Egy kifizetés volt az előkészületekkel
kapcsolatban.
A táblázatok levezették, hogy melyik bevételeknél mekkora növekedés jelent meg, s az
milyen kiadáshoz kapcsolódik. A felhalmozási kiadások – 3. sz. – melléklete tartalmazza a
felújításokat, beruházásokat.
Kiadások között egy 100 millió Ft-os tétel van, a likvid hitel, ahol a napi forgalmat le kell
könyvelni, ezzel szembe kell állítani a hitel felvételt és a visszafizetését.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó
javaslatot.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
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6/2018. (XI.7.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2018. november 7.
A rendelet hatályba lép: 2018. november 7.

4./ Beszámoló az önkormányzati közszolgáltatásokról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztések – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
a./ DAKÖV Kft. tájékoztatója az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásról
Bencze István polgármester: Az elmúlt években a csatornánál és az ivóvíznél előforduló
anomáliák az utóbbi időben megszűntek.
Lázár József képviselő: Nem látja, hogy mit tervez a DAKÖV akár a szennyvíz, akár a
vízszolgáltatással kapcsolatban a jövőben. Leírják, mit csináltak ebben az évben, de a
tervekről nem szólnak.
Bencze István polgármester: A gördülő fejlesztési terv a közeljövőben a testület elé kerül,
melyet jóvá kell hagynia.
A tájékoztatóval kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
124/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

b./ DTKH Kft. tájékoztatója a köztisztasági szolgáltatásról
Bencze István polgármester: A beszámoló részletes, mindenre kiterjedő. Voltak problémák
az új szolgáltatóval kapcsolatban, hol itt, hol ott nem vitték el, hol a szelektív hulladékot, hol
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a zöldhulladékot. Mostanra úgy látszik, beállnak a dolgok. Egy probléma van, amit a
közeljövőben tartandó társulási ülésen felvet a vezetőnek, hogy az üdülőterületen a szűk
utcába kis autó végezze a gyűjtést, mert a nagy nem tud bemenni, vagy ha be is megy, tönkre
teszi az üdülőterületi utakat.
A tájékoztatóval kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DTKH Nonprofit Kft.
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
125/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DTKH Nonprofit Kft.
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

c./ Gyertyaláng Kft. tájékoztatója a temetkezési szolgáltatásról
Lázár József képviselő: A temetőben az urnafal lassan megtelik és nincs meg a megfelelő
fogadás. Itt is azt látja, mint a DAKÖV. tájékoztatójában, hogy nincs benne a jövőre
vonatkozó terv, elképzelés.
Korona Sándor képviselő: Minden alkalommal elmondja, hogy nem ezt vállalta a
szolgáltató. Tavaly szintén volt a testület előtt ez a kérdés, s tavaly a jegyzőnek tett a
szolgáltató egy ígéretet, miszerint igen, parkosítani fognak, igen elkezdik az urnafalat építeni,
igen, az önkormányzattal közösen elkezdik a ravatalozó előtt a térkövezést. A tájékoztatóban
leírják, hogy nagyon kevés pénzből gazdálkodnak, alig tudnak meglenni. Meg kellene nézni a
szerződést, mit kötöttek, mi van benne. Az egy dolog, hogy 20 évre kötötték, de nem
teljesülnek ezek a dolgok. Oda emberek mennek, ott temetés zajlik, ott nagyon érzékeny
búcsú zajlik, nem lehet úgy kezelni, hogy várják meg a 20 év végét.
Bencze István polgármester: Egyetért, nézzék meg még egyszer a szerződést, véleménye
szerint a szerződésben semmi olyan nincs, amit nem teljesít, inkább az ígéretekkel van a
probléma. Ismételten elő fogják venni, a jövő héten írni fog egy felszólító levelet, hivatkozva
a tavalyi ígéretükre.
Ami az önkormányzatra tartozik, beszéltek a térkövezésről, mint a katolikus temetőben, nem
találnak rá embert, aki elvégezné a munkát, nem találnak kivitelezőt. Ezt szóban jelezte az
ügyvezető telefonon, írásban fogja kérni, esetleg még kivitelező keresésben is segít az
önkormányzat.
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Muzs János képviselő: Az urnafal szükségessége a beszámolójuk alapján is szükséges, leírta,
hogy 2017-ben a 18 temetésből 17 hamvasztásos volt. Ha igény van rá, csinálni kellene.
Korona Sándor képviselő: Elég furcsa a temető, hogy a koporsós sírok között urnasírok is
vannak, össze-vissza vannak, ott helyeket foglal el, azt meg kell váltani, mint a rendes
sírhelyet, az urna falban csak azt a pár négyzetmétert kell kifizetni. A lakosságnak fontos,
mert egyre többen vannak, akik nem tudják megfizetni a koporsós temetést, a jogszabály
pedig nem engedi meg, hogy otthon tartsák.
A tájékoztatóval kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyertyaláng Kft. beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
126/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyertyaláng Kft. beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

5./ Felső-Kiskunsági Turisztikai és Gazdasági ÖT-hez csatlakozás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a
kunszentmiklósi polgármesterrel a hulladékgazdálkodási társulási ülésen beszéltek először
ennek a társulásnak a létrehozásáról. A szomszéd megye települései már nagyrészt elfogadták,
csatlakoztak a társuláshoz, tagja már a társulásnak Apaj és Kiskunlacháza is. Úgy látja, hogy
ennek a társulásnak a 2020-2025. között lesz igazán fontos szerepe. Ami indokolná a
társulásba történő csatlakozást, hogy a társulás megalakulásának célja egy kerékpárút
létrehozása. Kunszentmiklós-Apaj-Kiskunlacháza-Dömsöd-Tass és vissza a társtelepülések
felé. Egy-egy település kerékpárutas pályázata szinte esélytelen, ha társulásként pályázik
ennyi település, a döntéshozók ezt részesítik előnyben.
Lázár József képviselő: Olvassa, hogy 2020. után más megoldások lesznek, nem tudni mit
hoz a jövő. Hiába terveznek. Elhangzott, hogy 2025. után talán lesz belőle valami, az még hét
év. A két régió határán van Dömsödön, összekapaszkodva próbálnak előbbre jutni.
Kunszentmiklós rohamléptekben halad. Itt mindenki azt szeretné, ha Dömsöd is fejlődne, de
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már arra is gondolt, ha így haladnak, nemsokára alvó település lesz Dömsöd, ide fiatalok nem
jönnek, a néhány évtizeddel ezelőtti 750 diáklétszám hol van most.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Tass és Kunszentmiklós pályázati szempontból szerencsésebb
helyzetben van, mert jogosultak a települési operatív program keretében beadni pályázatokat,
Pest megye Budapest miatt esélytelen, ki van belőle zárva. A turisztikai pályázatok régiókra
átnyúló pályázatok a kedvezményezettek.
Bencze István polgármester: Mint az előterjesztésből olvasható, a társulás minden
településének fel kellene, hogy építse a maga turisztikai pályázatának a részét. Sokat
beszéltek a sólya pályáról, a kerékpárút pihenőhelyről. Ha a társulás tagja lesz Dömsöd, akkor
ki kell dolgozni a tervet, hogy mit szeretnének elérni.
Lázár József képviselő: Mindenki a település fejlődését akarja, minden lehetőséget
igyekeznek megragadni, s most is elutasításra került a külterületi utas pályázat.
Bencze István polgármester: Véleménye szerint a térségben Dömsöd kapja a legtöbbet.
Szűcs Julianna képviselő: Az elmúlt nyolc évben mi jött, semmi, eladósodva az
önkormányzat. Össze kell hasonlítani a településeket és látható, hogy gólyalábakon állnak a
támogatásokban. Azzal kezdődött a kormányzati ciklus, hogy átvállalták a település
adósságát, utána a fejlesztések, az iskola, az ivóvíz stb., itt egymilliárd Ft-ot meghaladta a
fejlesztések aránya. Folyamatosan vannak pályázati kiírások, ezekben verseny van. Két hete
nézett statisztikát, s jó érzés volt látni benne Dömsöd eredményeit. Volt, hogy a pályázati
önrészt is meg kellett, hogy előlegezzék, költségvetési kiegészítést kapott a település. Sajnos
nem működő falu, mert nincsenek üzemek, nincsenek nagy iparűzési adót befizető cégek, a
turisztika még csak bontogatja a szárnyait. Nincs olyan produktum, amely alapján magasabb
iparűzési adó bevétel lenne.
Korona Sándor képviselő: Minden féle társulásnak, szövetségnek – amely a települést előre
tudja vinni – tagjának kell lenni és elkészíteni azt a programot, amit Kiskunlacháza már
elfogadott, egy közép és hosszú távú integrált településfejlesztési stratégiai programot. Ebben
meg tudnák j elölni, hogy mit szeretnének kezdeni, s melynek megvalósításában tudna ez a
szövetség segíteni. Dömsöd tagja a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületnek is, de
nem hallani felőlük mostanában semmit. Nyomon követi az egyesületet, de nem lát semmi
lépést. Olyan egyesületnek lenne jó tartozni, amely segít.
Bencze István polgármester: Az egyesület elnöke a Bugyi polgármester volt, jövő héten
felkeresi az Egyesület működésével kapcsolatban.
Kérje a felvételét az önkormányzat a Felső-Kiskunsági Turisztikai és Gazdasági ÖT-ba,
dolgozzanak ki egy olyan programot, amit tudnak ebben a társulásban hasznosítani.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső Kiskunsági Turisztikai
és Gazdasági Önkormányzati Társuláshoz csatlakozni szándékozik. A Képviselő-testület
felkéri Bencze István polgármestert, hogy az önkormányzati Társulás társulási
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megállapodásának módosítását, és a tényleges csatlakozási döntéshez szükséges
dokumentumokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2018. december 31.

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
127/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső Kiskunsági Turisztikai
és Gazdasági Önkormányzati Társuláshoz csatlakozni szándékozik. A Képviselő-testület
felkéri Bencze István polgármestert, hogy az önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítását, és a tényleges csatlakozási döntéshez szükséges
dokumentumokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2018. december 31.

6./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának
véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Varsányi Antal alpolgármester: Tartózkodni fog a szavazástól, nem azért mert rossz, hanem
azért, mert erre nincs szükség. Tudja, hogy a törvény előírja, de sajnos már azt is előírja, hogy
a tabló akkor kerülhet ki a nyilvánosságra, ha a rajta lévők ezt aláírásukkal igazolják.
Madarász Mária óvodavezető: Ez nem új rendelet, nyilatkoztatni kell évek óta a szülőket, ha
valaki meg szeretné akadályozni, hogy egy közösségi oldalra felkerüljön a gyermeke, ezzel
megakadályozhatja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközségi Óvoda
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát ez előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
128/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközségi Óvoda
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát ez előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

(Csikós Lászlóné képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 9 fő)
7./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda 2018/2019. nevelési évre szóló pedagógiai működési
munkatervének véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Madarász Mária óvodavezető: Azért nem hozta be a szeptemberi ülésre, mert a
beszámolóval együtt hosszú lett volna. A beszámolót vissza kellene tenni a nyári testületi
ülésre, mert ezzel együtt sok lenne, így októberben van elfogadva az a munkaterv, amely
alapján szeptembertől dolgoznak. Leírta benne céljaikat, feladataikat, ami előtt állnak.
Varsányi Antal alpolgármester: A megszokottak szerint színvonalas, alapos anyagot kapott a
képviselő-testület, megfelelő adatokkal, elfogadásra javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközségi Óvoda
2018/2019. nevelési évre szóló pedagógiai működési munkatervét az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadásra javasolja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
129/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközségi Óvoda
2018/2019. nevelési évre szóló pedagógiai működési munkatervét az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadásra javasolja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

8./ Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozási szándék megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)

11

Korona Sándor képviselő: Az elmúlt testületi ülést követően felkereste a szövetséget,
ahonnan kapott további információs anyagokat, a 2017. beszámolóját a Klímabarát
Szövetségnek, illetve egy-két tematikus program anyagát. Kérte, hogy jöjjenek el, de
véleményük szerint ez az anyag olyan meggyőző, kellő tájékoztatást ad arról, hogy a testület
döntsön, tud-e csatlakozni ehhez a szövetséghez. Egyre többen fognak csatlakoznak, a
klímaváltozás folyamata elindult, kellenek azok a szervezeti, szövetségi formák, ahol
egységesen tudnak fellépni. Továbbra is javasolja, hogy csatlakozzon a település, ez egy
létező, dinamikus fejlődő szervezet, inkább kormányzati, mint önkormányzati, de megadja azt
a szabadságot az önkormányzatoknak, hogy maguk dönthetnek, s olyan programokat
valósíthatnak meg, amely az óvodától az iskoláig és a lakosságig jutnak.
Bencze István polgármester: Ettől az anyagtól nem változott a véleménye, mert arról volt szó
az előző ülésen, hogy konkrét eseteket hoz, ezen és ezen a településen ez és ez valósult meg,
mert ennek a szövetségnek a tagja.
Korona Sándor képviselő: Vecsésen ők alkották meg a klímastratégiát.
Bencze István polgármester: Azért nem tartja jónak, mert el fognak menni abba az irányba,
hogy lelkesen beszélnek klíma stratégiáról, amiből nem fog megvalósulni semmi. Nem látja a
konkrét hasznát a szövetsége történő belépésnek.
A vecsési polgármester kollégáját telefonon megkereste, aki azt mondta, hogy semmi pozitív
hatása nincs a településükre. Ezért várt volna konkrétumot, ha valami alátámasztja, akkor azt
mondja, lépjenek be, de így nem látja értelmét.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…2018. (X.31.) Kt.számú
Határozatijavaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Klímabarát
Települések szövetségéhez.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A képviselő-testület 1 igen 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elutasította a következő határozati
javaslatot:
…2018. (X.31.) Kt.számú
Határozatijavaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Klímabarát
Települések szövetségéhez.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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9./ Zajvédelmi rendelet megalkotásának kérdése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, a jegyző előterjesztése alapján a bizottság döntése, alkossa meg a képviselőtestület ezt a rendeletet.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ez az első körös tárgyalás a képviselő-testület részéről, mivel
környezetvédelmet érintő kérdés, egyelőre arról kell dönteni, hogy a képviselő-testület a
szabályozást szükségesnek tartja-e. Az elmúlt egy évben a lakosság részéről többen is
felkeresték, vagy a háztartásokban az esti, éjjeli órákban történt zeneszolgáltatások miatt,
vagy a vasár- és ünnepnapokon a hangos munkagépek által kora reggel okozott zajok
(fűnyírás stb.) miatt. Kérték, hogy alkosson az önkormányzat korlátozást, illetve övezetenként
határozza meg, mikor nem lehet ilyen zajjal járó munkálatokat végezni. Amennyiben a
testület úgy dönt, hogy foglakozik ezzel a szabályozási kérdéssel, akkor meg kell küldeni
valamennyi szomszédos településnek képviselő-testületének véleményezésre, nyílt társadalmi
véleményezés helyben, valamint az Érdi Járási Hivatal, mint I. fokú környezetvédelmi
hatóság részére. A vélemények beérkezését követően kerül ismét a testület elé.
Muzs János képviselő: Arról van információ, hogy a környező települések valamelyikén már
van ilyen élő rendelet?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem nézett utána, hogy a környező településeknél van-e ilyen
rendelet, de az önkormányzatok egy része már élt ezzel a lehetőséggel, főleg a nagyobb
települések. 2012-ben az előző ciklusban már felmerült ez a kérdés, de az első körös tárgyalás
után a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem akarták ennyire korlátozni a vidéki életet.
Szűcs Julianna képviselő: Érdekelné, hogy melyik részről kezdeményezték a zajjal
kapcsolatos bejelentést, a lakosság számához mérten milyen arányban. Ha csak egy-két
százalék, nem tartja indokoltnak, hogy máris meg kell alkotni a zajrendeletet.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Elenyésző számban. Régen is működött ez helyben, akkor
nagyobb odafigyeléssel voltak egymás iránt az emberek. Nem kellene szabályozó rendelet, ha
az emberek a jószomszédi együttélésre odafigyelnek. Másik felvetés, ha vasár és
ünnepnapokon megtiltják, akkor nehezebben válik követhetővé az, hogy hogyan kérik számon
a kerti munkát olyanoknál, akik több műszakban és több helyen dolgoznak, az önkormányzat
megy ellenőrizni és megszabja, hogy mikor nem végezheti el. A település nincs olyan
helyzetben, hogy azt várják el az emberektől, hogy kertészt fogadjanak.
Varsányi Antal alpolgármester: Ha a faluban egy ember ebbe belehal, vagy károsodik az
idegrendszere, az is több, mint ami megengedhető. Viszont úgy gondolja, hogy önmagában a
rendelet ezt a problémát nem fogja tudni megoldani, vannak olyan zajok, amelyek nehezen
mérhetőek.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ezek a zajok olyan időpontban vannak általában, amikor nincs
hivatal, este, éjszaka nem lehet kit kiküldeni a hivatal részéről, a panaszosnak kell bizonyítani,
hogy megtörtént a zajokozás. Ismerve az emberek mentalitását, nem fognak a bejelentő mellé
állni, bizonyíthatatlanná válik a cselekmény, a rendőrség bevonása a csendháborítás most is
létezik, van rá országos szabályozás.
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Muzs János képviselő: Csatlakozva a jegyző véleményéhez, úgy gondolja, hogy rendeletben
ezt nem igazán tudnák beszabályozni, lehet, hogy a rendelet alkotással az önkormányzat
öngólt rúgna maga felé. Lehet elérnének egy minimális elégedettséget annál, aki szóvá tette,
de vidéki szinten a jószomszédi viszony megmaradkása, a tolerálás többet megoldana mint a
rendelet. Ha ez így megoldható lenne, akkor javasolja, hogy húzzák még egy kicsit a rendelet
alkotást.
Ispán Ignác képviselő, biz. elnöke: Bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a rendeletnek lenne
egy olyan hatása, amivel elérnék, hogy a lakos elgondolkodna, hogy ne reggel hat órakor
kezdjen füvet nyírni.
Bencze István polgármester: A szomszédos településeket javasolja megkérdezni, van-e
zajrendeletük, esetleg velük összehangoltan megalkotni. Mindenképen a testület elé kerül még
ez a kezdeményezés.
Szabó Andrea képviselő javasolja, hogy a rendelet előkészítését kezdjék meg, mert vannak
benne olyan dolgok, amit mindenképpen szabályozni, fékezni kellene, hangos petárda,
tűzijáték.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Pirotechnikai eszközökkel való visszaélés, rendőrségi ügy, petárda
egész évben tilos, Szilvesztert kivéve. Szilveszteren kívül birtokolni sem szabad.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a zajvédelmi rendelet
megalkotásának szükségességét illetően felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy tekintse át
a környékbeli települések hasonló tárgyú szabályozását, és azokat is ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2018. november 28.

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
129/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a zajvédelmi rendelet
megalkotásának szükségességét illetően felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy tekintse át
a környékbeli települések hasonló tárgyú szabályozását, és azokat is ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2018. november 28.
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10./ A dömsödi 6545 hrsz-ú közterület elnevezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a lakosság
által javasolt Ezüstnyárfa utca elnevezéssel egyetértett.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 6548 hrsz-ú kivett
közterület megnevezésű ingatlant „Ezüstnyárfa utca” néven nevezi el.
A Képviselő-testület felkéri a Dömsödi Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterület
elnevezésével kapcsolatos intézkedéseket megtenni szíveskedjen.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
130/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 6548 hrsz-ú kivett
közterület megnevezésű ingatlant „Ezüstnyárfa utca” néven nevezi el.
A Képviselő-testület felkéri a Dömsödi Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterület
elnevezésével kapcsolatos intézkedéseket megtenni szíveskedjen.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

11./ Fás szárú növények védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság a rendelet módosítást
megtárgyalta és javasolja a rendelet módosítását a jegyző által tett előterjesztés szerint.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Egyfajta adatgyűjtés is a célja a rendelet módosításnak, hogy
lássák, kell-e arra vonatkozóan is további szabályozás, hogy egy kicsit az esztétika irányába
is eltolják a dolgokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosításra vonatkozó javaslatot.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
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A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
7/2018. (XI.7.) önkormányzati rendelet
a fás szárú növények védelméről szóló 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2018. november 7.
A rendelet hatályba lép: 2018. november 7.

12./ Magyar Telecom bérleti szerződés hosszabbítás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 14. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és az a javaslata, hogy a bérleti díjat 1 millió Ft. + ÁFA összegre emeljék fel és
az éves inflációt is érvényesítsék.
Bencze István polgármester : A Magyar Telecom eddig évi 120 ezer Ft. bérleti díjat fizetett
és most 700 ezer Ft-ig ment el az alkuba. Kiskunlacházáról nem tudott meg a bérleti díjra
vonatkozó információt, Ráckevei kollégájával konzultálva úgy gondolja, hogy az 1 millió Ft.
+ ÁFA. bérleti díj lenne reális.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom NyRt-nek a
dömsödi 1855 hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozó 700.000-Ft/év bérleti díj ajánlatát nem
fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az ingatlan bérleti
díjára vonatkozó 1.000.000-Ft+ÁFA/év bérleti díj, és annak évenként az infláció
mértékével történő emelésére vonatkozó ajánlatot közölje a Magyar Telekom NyRt.
képviselőjével.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
131/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom NyRt-nek a
dömsödi 1855 hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozó 700.000-Ft/év bérleti díj ajánlatát nem
fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az ingatlan bérleti
díjára vonatkozó 1.000.000-Ft+ÁFA/év bérleti díj, és annak évenként az infláció
mértékével történő emelésére vonatkozó ajánlatot közölje a Magyar Telekom NyRt.
képviselőjével.
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Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

13./ Dömsödi Kedvencekért Egyesület megkeresése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 15. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác TFB. elnöke: A kérelmezők jelenleg a saját ingatlanukon végzik a
tevékenységet, ezért kéri ezt a 3000 m2-es területet, a régi szeméttelep mellett.
A bizottság javasolja, hogy adja oda a képviselő-testület ezt a területet erre a célra, 10 éves
bérletre.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy évekkel ezelőtt
szakítottak az eb rendészeti feladatok ellátását végző gyepmester igénybevételével, melynek
több oka volt, többi között, normálisan működő gyepmesteri telep kevés van az országban.
Évek óta az állatvédőkkel közösen próbálják a helyzetet megoldani, s elsősorban arra
törekednek, hogy semmilyen állat ne kerüljön elaltatásra, hanem a megfelelő gazdásítás
történjen meg. Ez azóta így zajlik. Legnagyobb problémát az okozza, hogy nagyon nehéz az
állatokat elhelyezni megfelelő körülmények között. A jelenlegi helyzetben az állatvédők –
úgy gondolja – erő felett teljesít. Egy ilyen, megfelelően működő telephely, főleg úgy, hogy a
feltételek kialakítását vállalja maga az egyesület, sikerült külföldi alapítvánnyal kapcsolatba
lépni, akik a finanszírozásban segítenek. Ez egy fontos előrelépés lenne, és közelebb
kerülnének ahhoz, hogy tartósan oldják meg a helyzetet.
Bencze István polgármester: A szóban forgó terület a régi rekultivált hulladéklerakó telep
mögötti rész, ideális, lakóépületek nincsenek a közelben. Egyetlen akadálya van, amihez
Szabó Andrea képviselő nyilatkozata lenne szükséges. A megközelíthetőség problémás, ezért
az önkormányzatnak néhány tíz négyzetméteres területet megvásárolna út céljára, vagy
szolgalmi jogot alapítanának, ez tökéletes megoldás lenne.
Szabó Andrea képviselő: Fontosnak tartja, hogy megfelelően bánjanak az állatokkal, egy
megfelelő helyen. Ezt konkrétan azért nem támogatja, mert sok háziállat van arra, birkát, lovat
kecskét kihajtanak legelni, szürke marhák vannak a közelben. Az állatoknak nem lenne
nyugodt tanyai terület, Natura 2000 terület. Rengeteg fészkelő hely van, túzokok, madarak,
van egy békés csend, nem lenne jó, ha a kutyák ugatása felzavarná. El tudna képzelni erre a
célra egy tanyát, ahol nincs a közelben lakóépület.
Varsányi Antal alpolgármester: Nagyszerűnek tartja az egyesület munkáját, de nem
támogatja, mert akkor a következő évben vizet kérnek, villanyt vigyen oda az önkormányzat
stb.
Bencze István polgármester: Nem kérik, maguk megcsinálják.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Kunszentmiklósi út felől vezet be egy földút, azt el kell rendezni.
Bencze István polgármester: Ha Szabó Andrea nem járul hozzá, akkor nincs miről beszélni.
Ha nem találnak más megoldást, akkor sajnálattal közlik az egyesülettel.
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Korona Sándor képviselő: Ideálisnak tűnne ez a hely, kevesen laknak a környéken, ahol
jelenleg tartják az állatokat, (lakásuknál) komoly gondok vannak a szomszédok részéről is.
Ezt is kellene mérlegelni. A tervezett területen – ha le lesz kerítve, kennelek lesznek, 24 órás
felügyelet lesz, nem zavarják a környéket. Ott nem lakik már senki.
Szabó Andrea képviselő: A madarakat zavarják a költési időszakban. A crosspálya mögött
van terület, az nem az önkormányzaté? Ott van egy bejárat lehetőség.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ott van út, de ott tereprendezést kell végrehajtani, mert
személyautóval járhatatlan.
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy közösen nézzék meg a területet, s meglátják,
milyen messzi van a telephelytől, észre sem veszik, hogy ott van. Nézzék meg miről is lenne
szó, hogy lehetne megközelíteni a legegyszerűbb módon.
Szabó Andrea képviselő: Az erdő miatt – aminek gondját viselik – oda nem támogatja, de ha
adódik más lehetőség, azt támogatja. Rengeteg fácán van, rengeteg őz.
Bencze István polgármester: A napirendi pontban most Szabó Andrea hozzájárulása nélkül
ma nem tudnak tovább lépni, javasolja, hogy most napolják el a döntést, bárki, bármit tud,
alkalmas helyszínnek, hozzák ide, közösen beszéljék meg, mindenképpen keressék a
megoldást. Továbbra is azt mondja, hogy erre a célra ideális helyszínnek tartja az
előterjesztésben szereplő területet.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Javasolja,hogy hozzák vissza a következő testületi ülésre, miután a
helyszínt megtekintették.
Szabó Andrea képviselő: Van egy tanya a Védgátsoron Tass felé baloldalon az utolsó tanya,
nem tudja kié.
Láng András: Gátőrház vízügy, laknak benne.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Kedvencekért
Egyesület kérelmét, annak további előkészítése és a szükségessé vált egyeztetések miatt
soron következő ülésére napolja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. november 28.

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
132/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Kedvencekért
Egyesület kérelmét, annak további előkészítése és a szükségessé vált egyeztetések miatt
soron következő ülésére napolja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. november 28.

14./ 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése támogatása – Dömsöd
Nagyközségi Önkormányzat Pósa Lajos u., Tavasz u., Határ u. burkolatának
felújítására ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: Bencze István polgármester:
(Írásbeli előterjesztés – 16. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja
az ajánlattételi felhívást az előterjesztés szerint kiírni.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat Pósa L, Tavasz u., Határ utca burkolatának felújítására ajánlattételi
felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a Dömsödi Polgármesteri Hivatalt, hogy az ajánlattételi
felhívások megküldéséről gondoskodjon.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2018. november 28.

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
133/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat Pósa L, Tavasz u., Határ utca burkolatának felújítására ajánlattételi
felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a Dömsödi Polgármesteri Hivatalt, hogy az ajánlattételi
felhívások megküldéséről gondoskodjon.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2018. november 28.

15./ Egyebek
a./ Sportcsarnok világítás felújítása
(Írásbeli előterjesztés – 17. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Bencze István polgármester: A Sportcsarnok világításának felújítása vált szükségessé,
részben TAO támogatás segítségével, s ez érintené a 2019. évi költségvetést, 30 % önrészt
kell biztosítani. Mára elavult a világítás, rengeteg hibalehetőség van, ez soha vissza nem térő l
ehetőség, nem a teljes összeget kell kifizetni. Javasolja, hogy a következő évi költségvetés
tárgyalásakor számítanak erre is. Előzetes kalkuláció szerint 3 év a megtérülési idő, utána
tiszta pénzt fog hozni.
(Korona Sándor képviselő az ülésteremből eltávozott, jelenlévő képviselők száma: 8 fő)
Muzs János képviselő: A sportcsarnok világításának korszerűsítését mindenképpen meg
kellene csinálni, ha most van rá lehetőség, hogy ne kelljen a teljes összeget az
önkormányzatnak fizetnie, amennyiben TAO pénzek bevonásával megoldható.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
..,/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportközpont
világításkorszerűsítési pályázatához szükséges önerőt 2019. évi költségvetésében
biztosítja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
134/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportközpont
világításkorszerűsítési pályázatához szükséges önerőt 2019. évi költségvetésében
biztosítja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

b./ Mozi megvásárlásával kapcsolatos döntés
Bencze István polgármester: A tegnapi nap folyamán megkereste a mozi melletti
kereskedelmi egység tulajdonosa, hogy hely szűkében van és érdeklődik, mi a szánték az
önkormányzatnak a mozi épületével, nem akarják-e eladni. Tájékoztatta arról, hogy a
képviselő-testület elé terjeszti a szándékot, s amennyiben a testület az eladási szándékát
kifejezi, úgy értékbecslést kell végeztetni és meg kell hirdetni.
Láng András: A Fővárosi Pénzügyőr Lövészklub – amelynek tagja – szeretne itt, az
önkormányzattal karöltve egy légfegyver lőtérnek alkalmas helyet találni, amelynek a mozi –
véleményük szerint tökéletesen megfelelne. A fegyver használatnak, kezelésnek nagyon jó
nevelő hatása van, amennyiben lőtérnek lehetne használni, a maximális biztonság
betartásával, a feltételnek megfelelő minimális átalakítással, hangtompító rendszerrel.
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A lövészklub vezetősége szeretné megtekinteni az épületet és amennyiben megfelelő,
bérbevétel útján szeretnék használni.
Muzs János képviselő: Szimpatikusabban tartja, mint eladni egy kereskedelmi célú raktárnak.
folyamatos pénzbevételi lehetőség lenne az önkormányzatnak, s megmaradna az ingatlan
tulajdonjoga.
Szűcs Julianna képviselő: Támogatja, annál is inkább, mert egyetemeken, pl. a Közszolgálati
Egyetemre történő felvételnél plusz kredit pontot jelent a jelentkező részére, ha lövészklub
tagja.
(Korona Sándor képviselő az ülésterembe visszaérkezett, jelenlévő képviselők száma: 9 fő)
Bencze István polgármester: Az elhangzottak alapján leszűrhető, hogy a képviselők többsége
amellett foglal állást, hogy ne rendeljék meg az értékbecslést, ne foglalkozzanak az eladással,
várják meg, hogy nyilatkozik a lövészklub.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát
képező volt mozi épületét nem kívánja értékesíteni.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
135/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát
képező volt mozi épületét nem kívánja értékesíteni.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

c./ Kun István tulajdonában lévő ingatlanrész megvásárlása
Előadó: Bencze István polgármester
dr. Bencze Zoltán jegyző: A képviselő testület korábbi ülésén döntött arról, hogy a plébánia
és a katolikus templom közötti nyeles részt megosztással megvásárolja. Megtörtént az alku,
147 ezer Ft-ra értékelték az ingatlant, 125 ezer Ft-ban alkudtak a tulajdonossal. Megtörtént a
megosztási vázrajz elkészítése, azonban az a gond, ha úgy csinálja meg, hogy először önálló
helyrajzi számmal leválasztja, és utána vásárolja meg az önkormányzat, így egy útügyi
eljárást fog igényelni. A földmérő javasolja, ha az a szándék, hogy ha ez megteremtené az
egységet a teljes egyházi területben, akkor úgy csinálná meg a rajzot, hogy eleve a templom
területéhez történne a hozzácsatolása, ekkor viszont módosítani kell a testületi határozatot.
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Egy háromoldalú szerződést kell kötni, az eladó, az önkormányzat és a végső tulajdonos
között. A képviselő-testületnek dönteni kell, hogy ehhez így hozzájárul, s át is ruházza egyben
az egyházra a területet.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 105/2018. (VIII.2.) Kt.számú
Határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete A Kun István és Bak Andrea
dömsödi lakosok osztatlan közös tulajdonát képező dömsödi 641 hrsz-ú ingatlannak a
jelen határozat mellékletét képező megosztási vázrajz szerinti 95 m2-es területrésze
megvásárlása tárgyában a következő döntést hozza:
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 641 hrsz-ú
ingatlannak a jelen határozat mellékletét képező megosztási vázrajz szerinti 95 m2-es
területrészét megvásárolja, és ezzel egyidejűleg annak tulajdonjogát ingyenesen
átruházza a Magyar Római Katolikus Egyház részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az eladókkal a
vételár mértékében megállapodjon, azzal, hogy a vételár összege nem lehet több
148.770-Ft-nál, továbbá az ingatlan átruházás és megosztás költségeit szintén az
Önkormányzat viseli.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a telekalakítás
és az adásvételi szerződés kérdésében eljárjon, a vonatkozó szerződéseket aláírja.”
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
136/2018. (X.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 105/2018. (VIII.2.) Kt.számú
Határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete A Kun István és Bak Andrea
dömsödi lakosok osztatlan közös tulajdonát képező dömsödi 641 hrsz-ú ingatlannak a
jelen határozat mellékletét képező megosztási vázrajz szerinti 95 m2-es területrésze
megvásárlása tárgyában a következő döntést hozza:
4. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 641 hrsz-ú
ingatlannak a jelen határozat mellékletét képező megosztási vázrajz szerinti 95 m2-es
területrészét megvásárolja, és ezzel egyidejűleg annak tulajdonjogát ingyenesen
átruházza a Magyar Római Katolikus Egyház részére.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az eladókkal a
vételár mértékében megállapodjon, azzal, hogy a vételár összege nem lehet több
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148.770-Ft-nál, továbbá az ingatlan átruházás és megosztás költségeit szintén az
Önkormányzat viseli.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a telekalakítás
és az adásvételi szerződés kérdésében eljárjon, a vonatkozó szerződéseket aláírja.”
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szabó Andrea képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ma kapta az értesítést,
hogy a DUSE labdarúgó szakosztály elnyert egy komolyabb TAO pályázatot, amiben a
hagyományos utánpótlás nevelési keret mellett – 11 millió Ft. – emellett az MLSZ támogatja
a dömsödi kisebb edzőpálya felújítását 9 millió Ft-tal, valamint a kerítését 3.700 millió Ft.
pályázati támogatással feltölthető lehetőséggel. A DSE szintén nyújtott be pályázatot TAO-ra,
ők a Duna felőli kerítésre nyerték meg a pályázatot, ezzel a teljes pálya komplexum be lenne
kerítve. Az edzőpályával is az volt a gond, hogy próbálták rendbe hozni, folytak az edzések
rajta és közben több fiatal esős idő után motorral, gépkocsikkal rámentek, összevágták a
pályát. Elölről kellett kezdeni a pálya rendbetételét. Ezért lenne fontos a kerítés, hogy ezeket
megakadályozzák. Tavasszal beadtak egy pályázatot pálya felújításra, pálya világítására. Ma
kapták meg a végleges döntésről az MLSZ. elnökétől, hogy támogatják a pályázatot, összesen
9.057 millió Ft., és a 3.580 millió Ft., amely beruházásos TAO pályázat, ez azt jelenti, hogy
biztosítani kell hozzá 30 %-os önrészt. Ugyan az a konstrukció, mint a sportcsarnoknál a
világítás korszerűsítése. Az egyesületnek minimális anyagi mozgása van – saját erő –
tagdíjakból. Az utánpótlásra megkapták ezt a szép összeget, ezt igyekeznek feltölteni, ha
sikerül, akkor a tagdíjból tudnak spórolni, de 3 millió Ft-ot az önrészhez semmi képen sem. A
soron következő testületi ülésre beterjeszti a képviselő-testület elé az önrész biztosítására
vonatkozó kérelmet.
Bencze István polgármester: Itt is – hasonlóan a sportcsarnokhoz – 30 % önrészre kell
számítani a következő költségvetésnél. A TAO feltöltés céljából, vállalkozókat, cégeket kell
megkeresni. Kéri a képviselőket, hogy ismeretségi körében mindenki szólítson meg
vállalkozókat, cégvezetőket, a TAO feltöltéshez segítsenek.
Szűcs Julianna képviselő: Javasolja, hogy hozzanak létre egy sport támogatási alapot a jövő
évi költségvetésben és igyekezzenek minden egyesületet támogatásban részesíteni. A kérést
mindenképen támogatja, de nem egy gyerekük van, több, ezért egy sporttámogatási alapot
javasol létrehozni, hogy jusson mindenkinek, a birkózóknak, a másik kajakos csapatnak. Nem
engedhető meg, hogy a szülők biztosítsák az önerőt, az önkormányzatnak kell alapot
teremteni.
Bencze István polgármester: Az önkormányzat költségvetésében is benne van, nem kevés
pénz a dömsödi sport objektumok fenntartása.
Szűcs Julianna képviselő: Más kategória a fenntartás és a működtetés.
Bencze István polgármester: Más egyesületek is jelentkezni fognak teljes joggal. A
költségvetésnél azt kell megbeszélni, hogy honnan veszik el.
Szabó Andrea képviselő: El kell különíteni magát a működtetési, és a beruházásos
pályázatokat. Ami beruházásos pályázat, az a településnél marad, nem az egyesületet tartja
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fenn, arra van 100 millió, arra nem kérnek támogatást, azt feltölti az egyesület. Ez beruházás,
ez a település tulajdonában lévő ingatlanon történő beruházás. Külön kell választani a
beruházásos és az egyesületi működésre szóló pályázatot.
Szűcs Julianna képviselő: Attól, hogy a beruházásos pályázattal az egyesület tagjainak edzési
feltételei javulnak. Van magyar válogatottjuk, bekerült, szülői verejtékkel, nem tudott az
önkormányzat segíteni, nem tudtak milliókat adni, nem tudtak utaztatni. Ugyanakkor a DUSE
kapott egy lehetőséget, a Kajak tanyát, lehet árbevételt képezni, szétosztani a hiányzó
területre.
Szabó Andrea képviselő: Önkormányzati ingatlan kerül felújításra.
Bencze István polgármester: Amit Szűcs Julianna képviselő javasol, az a működtetésre
vonatkozik, hogy képezzenek alapot és támogassanak egyesületeket. Más az, hogy az
önkormányzati ingatlan felújításához az önrészt biztosítja. Lehet alapot képezni, több
településen van, ahol több az adóbevétel, itt is meg lehet csinálni a költségvetés
összeállításakor, amikor látni, mennyi pénz áll rendelkezésre. Dönthet úgy a képviselőtestület, hogy az egyesületek támogatását ennyit különít el.
Korona Sándor képviselő: Tiszteli azokat, akik a sportban kívánnak bizonyítani és viszik a
falu hírnevét, vannak, akik kulturális, egyéb vonalon. Azon kellene elgondolkodni, hogy egy
alapot létrehozni, ahova lehetne pályázni, s aszerint döntenének. Egyik évben terembérletet
fizetnek ki, másik évben 800 ezer Ft-ot fizetnek ki önrészre, bizonyos körök megkapják a
másfél két millió Ft-ot támogatásként évente, a másik egyesület pedig alig tud létezni, pedig
éppolyan fontos a falu számára. Nem mindenki szereti a focit, a kajakot, de van aki táncol,
van aki szereti a verseket, valamilyen formában oda kellene figyelni, hogy ez a falusok színű.
Örül a sportegyesületek eredményeinek, de rajtuk kívül más is van, ezt kellene mérlegelni.
Lehet, hogy a vállalkozások is szívesebben adnának pl. kulturális programokra, vagy bármire.
Lázár József képviselő: Van a Dömsödért Alapítvány, az miért van? Dömsödért. Ebben
benne van a sport, kultúra, minden. Megvan az alapítvány. Ezt kellene tudatosítani. Megkérni
a lakosokat, hogy egy százalékukat az alapítványra utalják, s akkor ebből a sportegyesület, a
kultúra is részesülne.
Szűcs Julianna képviselő: A Dömsödért Alapítvány akkor élne meg, ha meg lenne határozva
az összes egyesület, közösségi alap és elmondani, hogy 10 %-ot, vagy 5 %-ot kap. Így nem
tudja az adományozó, hogy az egy százalékával kit támogat, nincs célzott megjelölés.
Bencze István polgármester: Az alapítványra be lehet fizetni célzottan.
Varsányi Antal alpolgármester: Ez egy ingatlan fejlesztés, el kell dönteni, adnak-e hozzá
önrészt vagy nem. Más dolog a fenntartás, ott az igazságosságra kell törekedni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: 2007-ig működött az önkormányzatnak egy éves pályázati keret,
társadalmi szervezeteknek volt egy pályázati rendszer, be kellett adni mit szeretnének, be
kellett mutatni a működésüket. Ha a keretet meg tudja határozni költségvetésében az
önkormányzat, akkor vissza lehet hozni, mert az egy működő dolog volt, utána el is
számoltak, mit valósítottak meg. Most is van a költségvetésben támogatási keret, közvetlen és
közvetett támogatási keret is van benne. Közvetlen támogatás a tűzoltó egyesület,
polgárőrség, ráckevei tűzoltóság, közvetettként pedig a sportlétesítmények fenntartása.
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Bizottsági ülésen beszéltek erről, hogy bár ilyen konkrét célok lennének, hogy 10-20 milliós
beruházásnál oda kell állni mögé, akár még hitel árán is. Ráckeve 470 millió Ft. hitelt vett fel.
Ha van konkrét cél, nem kell félni tőle.
Lázár József képviselő: Bővíteni kellene a biciklitárolókat Dömsödön is és Dabon is.
Láng András: Készen van már egy 14 tagos tároló, de nincs a központban olyan hely, ahova
le tudnák állítani.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A Petőfi utca felújításakor parkoló kialakítás, árok lefedés,
útszélesítés megtörténik, ha elkészül, lesz lehetőség arra, hogy annak egy részét ilyen célra
fel lehet használni.
Lázár József képviselő: A Dózsa György úton a barkácsbolt melletti árkot lefednék, mint a
gyógyszertár előtt, ott el lehetne helyezni.
Korona Sándor képviselő: Patkányokkal kapcsolatban javasolja a lakosság felé fordulni és
valamilyen formában szorgalmazni, előírni, kötelezni, akinek olyan állattartása van,
takarmánytárolója van, kötelessége irtani a rágcsálókat, patkányt, hihetetlen mennyiségű
széttaposott patkányt látni, leginkább a Kunszentmiklósi út és környékén. Többen
panaszkodtak, hogy sok a patkány, jó lenne, ha az idén legalább a lakosságot rávezetni,
rászorítani az irtásra, jövőre pedig egy alapot létrehozni, hogy legyen egy intenzív
patkányirtás.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Meg lehet azt csinálni, hogy az állatorvosokkal, falugazdásszal
egyeztetnek, s állattartó helyeken tartanának egy célellenőrzést.
Korona Sándor képviselő: Örömmel látta, hogy az önkormányzat ültetett ismét fákat. Arról
volt szó tavaly, hogy ki lesznek jelölve olyan utcák, ahol sem levegőben sem oldalt nem
zavaróak, ahova lehetne az esetleges lakossági fapótlásoknak helyet biztosítani. Jó a vásártér
mögötti terület, de senki nem fog oda kimenni – véleménye szerint – fát ültetni. Jobb lenne,
ha olyan helyen hasznosulnának, ahol néhány év múlva oxigént biztosítanak a lakosság
számár. Ezek az utcák ki lettek-e már jelölve?
Láng András: A fák pótlására 100 db facsemetét vásároltak, ebből 70 db lesz kocsányos
tölgy, amelynek a Kisdunapart, illetve erdőterület lesz az alapja, amely ezeknek a fáknak a
megélhetését biztosítja. Lápos terület, vízmegkötés, mély gyökerű. Köszönetet mond a
jegyzőnek, aki 50 db fát felajánlott.
dr. Bencze Zoltán jegyző: 25 db-ot ajánlott 50 ezer Ft. értékben.
Korona Sándor képviselő: 10 ezer Ft-ot szintén felajánlja.
Hangzavar!
Láng András: Továbbra is folytatják a kipusztult vérszilva fák pótlását, illetve ahol kell fehér
fűzeket, tarjagos fűzeket telepítenek, ami itt őshonos, elsősorban a Duna-parton és a Natura
2000 területen.
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Korona Sándor képviselő: A kis kék híd és az adapterrel kapcsolatban érdeklődik, a
kerékpáros turisták áthaladását megkönnyítő lehetőség kiépítése mikorra várható.
Bencze István polgármester: Betonozással fogják lehetővé tenni az utánfutós kerékpárok
áthaladását.
Varsányi Antal alpolgármester: A Petőfi utca elején mindkét oldalon megállnak a gépkocsik,
parkolnak, bemennek az üzletekbe, gyalogosan sem lehet lassan átkelni. Jó lenne, ha a
közterület felügyelő figyelmeztetné a szabálytalan parkolókat, legalább a kereszteződéstől
számított 5 méteren túli parkolásra.
Szűcs Julianna képviselő: Javasolja a képviselőknek, hogy a jegyző mögé álljanak fel és
képviselőként 5-5 fa megvásárlásával támogassák a fásítást.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
Madarász Mária óvodavezető: Kérdezi, hogy az óvoda melletti Melikánt Gyula kerítése
mikor lesz rendbe hozva?
Láng András: A palát már megrendelték, jövő héten felteszik.
Szabó Andrea képviselő: Lakosságnak gondot okoz a feleslegessé vált, meghibásodott TV,
hűtő, bojler elhelyezése, a vastelepen ezeket nem tudja átvenni.
Bencze István polgármester: November 17-én lesz a szokásos őszi elektronikai
hulladékgyűjtés a bútorbolt előtti parkolóban.
Muzs János képviselő: Tudomása szerint a televíziót ott sem veszik át.
Christoph Gáborné GYEJO. vezető: Soroksáron a Media Markt mögött minden féle
elektronikai hulladékot átvesznek.
Muzs János képviselő: Javasolja felvenni a kapcsolatot azzal a céggel, amely a media markt
mögött gyűjt, olyan céget kell lehívni, aki átveszi a tv-t is.
Bencze István polgármester: Várják meg a november 17-i elektronikai hulladékgyűjtést,
meglátják mi az, amit nem visznek el, arra szervez az önkormányzat egy akciót, keresnek egy
olyan helyet, ahol átveszik.
Muzs János képviselő: A lakosság körében úgy kell meghirdetni, hogy mely hulladék az,
aminek kivételével átveszik, ne cipelje ki feleslegesen a lakosság.
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.
Kmf.
Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

