1
JEGYZŐKÖNYV
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.)
Ülés ideje: 2019. május 29.
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, Korona Sándor,
Lázár József, Muzs János, Ócsai Julianna, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr.
Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Baloghné Kakuk Emma
főkönyvelő, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Láng András Település-fenntartási csoport
vezetője,
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a
megválasztott 9 képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (V.29.) 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 gyermekvédelem helyzetéről szólóbeszámoló megvitatása
4./ Beszámoló a közművelődési intézmények működéséről, a Dömsödi Hírnök
főszerkesztőjének beszámolója
5./ Önkormányzati sportlétesítmények működésének áttekintése
6./ Jancsó Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelme
7./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
8./ Kristóf László településrendezési eszköz módosítása iránti kérelme
9./ Egyebek
a./ Belterületi utak felújítására pályázat benyújtása
b./ Csónakház
c./ Nagyközségi Óvoda alapító okirat módosítása
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
74/2019. (V.29.) 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 gyermekvédelem helyzetéről szólóbeszámoló megvitatása
4./ Beszámoló a közművelődési intézmények működéséről, a Dömsödi Hírnök
főszerkesztőjének beszámolója
5./ Önkormányzati sportlétesítmények működésének áttekintése
6./ Jancsó Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelme
7./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
8./ Kristóf László településrendezési eszköz módosítása iránti kérelme
9./ Egyebek
a./ Belterületi utak felújítására pályázat benyújtása
b./ Csónakház
c./ Nagyközségi Óvoda alapító okirat módosítása
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Napirend előtt Mészáros Pálné iskola igazgató kért és kapott szót és tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy bár 2022-ig szól az igazgatói megbízása, de élve a 40 éves szolgálati idő
utáni kedvezménnyel el fog menni nyugdíjba, a következő évet már nem kezdi meg. Szeretné
a téves híreszteléseket megcáfolni, illetve a további fals információk elejét venni. Már a
felmentési idejét tölti. A fenntartó nem ír ki intézményvezetői pályázatot, mivel egyszerre két
intézményvezető nem lehet, így – felkérésére – Ácsné Jaksa Szilvia fogja helyettesíteni. A
pályázatot 2020. tavaszán fogják kiírni. Ezúton köszöni meg a képviselő-testület támogatását,
melyet 19 éven át nyújtottak.
Bencze István polgármester megköszönte a tájékoztatást.
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:
…/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Képviselő-testülete

a

lejárt

határidejű
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
75/2019. (V.29.) 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 kiegészítve elmondja, hogy a
hulladéklerakó betelt, a lerakóra már nem kerül hulladék. Továbbra is Dömsödre hozzák a
társult településekről a hulladékot, itt leborítják és némi válogatás után viszik Izsákra. Ezzel
megváltozik a dömsödi lakosság részére eddig biztosított lehetőség is. Az egy köbméteres
ingyenes beszállítás a dömsödi lakosság részére továbbra is fennáll, de csak hétfőn délelőtt.
Erről szórólapokon és a honlapon keresztül tájékoztatják a lakosságot. Elindul az a nagy
beruházás, amelynek Dömsöd is része. A DTKH Társulási Tanács elnöke arról tájékoztatta a
társulási tanácsot, hogy valamennyit visszavesznek a 10,5 milliárdos előre tervezett
költségekből különböző okok miatt. Felszólalásában kérte, hogy a Dömsödön tervezett
projekt műszaki tartalmából ne vegyenek el.
Ma megkapták a Államkincstártól az értesítést, hogy a nagyutas pályázat támogatásának
kiegészítése elől minden akadály elhárult, azon múlik, hogy a pénzügyminiszter mikor fogja
aláírni.
A továbbiakban a meleg aszfaltos kátyúzással kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-testületet.
Évek óta finn aszfalttal kátyúznak, amelyet szinte minden évben ismételni kell a minőség
miatt. A Hajóka Kft. azt az ajánlatot tette, hogy az összes meleg aszfaltos út kikátyúzását
elvégeznék, melyhez kb. 100 m2 kátyúzást rendeltek meg, 6500.-Ft. + ÁFA/m2 áron. Ez
nagyságrendileg kevesebb, mint a finn aszfalttal történő kátyúzás, időtálló, szakszerű és
garanciát is vállalnak. Ezzel évekre megoldódik a probléma.
Korona Sándor képviselő: A Csónakház közbeszerzéssel kapcsolatban kérdezi, jelent-e
garanciát, hogy még a ciklus vége előtt meginduljon a munka.
Bencze István polgármester: A Kajak-Kenu Szövetség azon projektje – amelynek Dömsöd is
része – 8-10 helyen valósul meg. A projekt közbeszerzését most valamennyi településen
leállították. Többek között azért is, mivel 20 millió Ft-ot kapott Dömsöd a szálláshely
felújítására. Menet közben kiderült, hogy szálláshelyre nem lehet fordítani uniós pénzt. A
csónaktároló építésére 6,4 millió Ft-ot fognak fordítani, a többit vissza kell utalni az
Államkincstárnak. Ezzel párhuzamosan a Kajak-Kenu Szövetséggel megvan a szerződés,
hogy saját költségvetéséből 15 millió Ft-ot ad arra, hogy befejezzék a szálláshely felújítását.
Tehát 22-23 millió Ft. lesz az egész beruházásra. Tervezésre szintén nem lehet fordítani az
uniós pénzt, így az „Egyebek” napirend keretében dönteni kell arról, hogy ennek a
konstrukciónak a keretében a 2,3 millió Ft-ot az önkormányzatnak kell finanszírozni, meg kell
keresni ennek a forrását, hogy ez az uniós pénz és a KKSZ. pénze idejöjjön Dömsödre.
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Korona Sándor képviselő: Az RSD csatornázással kapcsolatban a DAKÖV-vel folynak a
tárgyalások. Lassan öt éve folyik a beruházás, hogy az üdülőterületen be tudják kapcsolni az
ingatlanokat a csatornahálózatba. Milyen időn belül van lehetőség, látnak-e határidőt, hogy az
ott lakóknak legyen esélyük a csatorna szolgáltatást igénybe venni, mert ez környezeti
probléma is és anyagi, mivel elég sok pénzt befizettek. Az érdekeiket valamilyen módon
képviselni kellene.
Bencze István polgármester: Mind a 14 település problémája ez. Menet közben kiderült, hogy
a beruházás végén várható 900 millió Ft. plusz pénzből – amelyet a beruházás végén a 14
település felosztott volna utak javítására – mára hiányzik kb. 6-700 millió Ft. Nem nagyon
látják a végét, akik bejönnek a hivatalba segítséget kérni, összehozza a DAKÖV-vel,
egyenként próbál segíteni, mert mindegyik más-más fázisban van. Dömsöd az egyik
legelmaradottabb, általában 70 % a rákötöttség, Dömsöd az 50 %-ot alig éri el.
Lázár József képviselő: Ráckevén a rendőrség megyei tájékoztatón vett részt a polgármester.
Ez mit jelent, milyen fejlődést kap Ráckeve és vonzáskörzet?
Bencze István polgármester: Ez a tavalyi év értékelése volt. Szó volt az 51-es út forgalmáról.
Azt nem tudják ígérni, hogy több rendőr lesz az után, mert nagyon kevés a rendőr. A megyei
tájékoztatón elhangzottak olyan információk, amely nem erősíti azt, hogy a közlekedési morál
sokkal jobb lesz. A közbiztonságuk jó, kapcsolat a kapitánysággal jó, a Daster használatára
újabb három évre szóló szerződést kötöttek. Felvetette a dömsödi drogproblémát, ígéretet
kapott arra, hogy amint újabb részletek kiderültek, tájékoztatja a rendőrség.
Lázár József képviselő: Tavaly elhangzott, hogy az 51-es utat felújítják, lesz-e az idén ebből
valami, a Leányvári fogadónál hosszú ideig kint volt egy úthibát jelző tábla, egy kocsi földet
kellett volna beletenni. A közútkezelő, aki ezt a térséget felügyeli, lehetne-e rá hatni, hogy
figyeljen oda és ne évek alatt csinálja meg, amit két nap alatt meg lehet csinálni.
Bencze István polgármester: Nem lehet, a Magyar Közút állam az államban, jelzik
folyamatosan a hibákat, tudomásul veszik, megköszönik a jelzést, nem történik semmi. Az
elmúlt évben valóban ígértek mart aszfaltot, de azóta sincs belőle semmi. Információ szerint
az idén ismét tervezik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (V.29.) 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:
76/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ A gyermekvédelem helyzetéről szólóbeszámoló megvitatása
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: A Bizottság a beszámolót megtárgyalta, mely
átfogóan elemzi a 0-18 éves korosztályig a település helyzetét, a számukra fenntartott
támogatás egy része természetben, pénzben, illetve személyes ellátást takar. A beszámoló
mellékletét képező táblázatból fontosnak tartja és kiemelni a demográfiai mutatókat, 2010-ben
mély csökkenés indult meg, folyamatos csökkent a lakosság száma, ezzel együtt a
gyermekkorúak száma is. Az elmúlt egy évben minimális a lakosság növekedése, 18 év
alattiak tekintetében 11 fő. A támogatottak száma elég magas. Próbálták az ellátásokat úgy
irányítani, hogy akik nem szorulnak rá a támogatásra, hanem kényelemből igénylik, próbálják
meg a gyermekeiket saját maguk felnevelni, nem az állam elsősorban. Próbálták csökkenti a
támogatás mértékét úgy a Népjóléti, mint az Oktatási Bizottságban. Ennek eredményeként
kevesebb a támogatás igénylése, 2017-ben 340 fő, 2018-ban 309 fő igényelt támogatást. A
felhasznált összeg is csökkent. Támogatás formájának többféle módja is van, különösen
igyekeznek a hátrányos helyzetűeket támogatni. Kirívóan magas a gyermeküket egyedül
nevelők, csonka családok száma, több, mint a fele a támogatást igénylőknek. A halmozottan
hátrányos helyzetűek esetében a középiskolások száma a duplájára emelkedett. Az
étkeztetésnél 291 étkező közül 58 az, aki semmilyen támogatásban nem részesül. A
gyermekjóléti szolgálat nagyon fontos feladatot lát el, Dömsödön kívül még Áporkán és
Apajon fejtik ki munkájukat. Nagyon átlátható és komplex munkát végeznek, szoros
kapcsolatban vannak a családokkal, ismerik a körülményeiket. 9 fővel látják el ezt a munkát.
Komoly hiány van a pszichológus vonatkozásában. Mint a beszámolóban is kitűnik, alapjában
hiányzik a szülői törődés a gyereknevelésből, az elhanyagolás nagyon sok területen látszik.
Születésük után az óvodától, iskolától várják, hogy neveljék, gondoskodjanak róluk.
Összehasonlítva a három település adatait egyértelműen mutatja, milyen nagy a szórtság,
hatalmas a dömsödi ellátandó kör. Dömsödön 2017-ben 185 volt a családgondozást igénylők
száma, Áporkán 5, Apajon 24. 2018-ban Dömsödön 217 volt a gondozás igénylők száma, 3
Áporkán. Óriási a különbség, valószínű a támogatási politikát egy kicsit előbb kellett volna
megnyirbálni mert leszoktak arról, hogy önmagukat kell eltartani. Az ellátási kör tehát nő,
olyan rétegek alakulnak ki, akire nem építhet a későbbi társadalom.
A beszámolót a bizottság elfogadja, nagyon jó, átfogó beszámoló mindkettő, elfogadásra
javasolja.
Bencze István polgármester: Kevesebben kérnek segélyt, mint az elmúlt években. Ezt
alátámasztja az az adat is, hogy lényegesen csökkent Dömsödön a munkanélküliség.
Közmunkába nem nagyon tudnak olyan használható munkanélkülit behozni, aki az
önkormányzat segítségére lenne. A napirend fontos szegmense a családsegítő szolgálat
beszámolója, mely csak tájékoztató jelleggel került a képviselő-testület elé, ugyanis a
Dömsöd-Áporka-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás értékeli és ők
döntenek a társulással kapcsolatos kérdésekben.
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Christoph Gáborné GYEJO vezető: Másik két településen kevesebb az igénybevétel,
egyetlen adattal lehet magyarázni, 0-18 éves korig Áporkán rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben 14 fő részesül, Apajon 53 fő, Dömsödön 287 fő. Ez is mutatja, hogy aki
jogosult arra, igénybe veszi más településen is, csak ott nem olyan sok a jogosult.
A családsegítő munkájában, a családgondozás munkájában is lehet arányosítani. Áporkán
mennyivel kevesebb, Apajon valamivel több, Dömsödön pedig kimagasló ez a szám.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Arányosítással kapcsolatban, ha a lakosság számát tekintik, a
földrajzi elhelyezkedésből adódó térségi különbségek is kijönnek. A gyermekvédelmi
beszámolóval kapcsolatban a demográfiai adatokra utalna vissza, látszódik, hogy elindult egy
pozitív változás az elmúlt években, ez a tendencia, érezhetően növekedésnek indult.
A lakosságon belül az elmúlt évben a településre beköltözők egyre inkább fiatal párok,
pozitívan néznek elébe, hogy ez a korcsoportos összetételt hogyan fogja befolyásolni.
Lázár József képviselő: Többször elhangzott, hogy fát lehet igényelni az 5000 fő alatti
településeken. Ezt a fát Apaj nyilván megigényeli, így már neki nem azt a pénzt kell odaadni,
amit Dömsöd kifizet. Ha ezt is számolják, nem biztos, hogy annyival jobban áll Apaj, mint a
másik település.
Korona Sándor képviselő. Évről-évre olvassák a beszámolót, kapnak információt az óvoda,
iskola részéről, tapasztalata is van a gyerekház részéről, évek óta azt a tendenciát látják, hogy
ez a helyi társadalmi csoport egyre inkább kezd olyan formát ölteni, ami később
kezelhetetlenné kezd válni. A gyerekeknek nehéz a szövegértése, nem tudják megfogalmazni
gondolataikat, viselkedési problémáik vannak, visszatérő probléma a logopédus hiány,
fejlesztő pedagógus hiány, erre is oda kellene figyelni. Nyilván fontos az anyagi támogatás is,
de hosszú távon azt kellene nézni, hogy egy olyan réteg alakuljon ki, aki inkább hasznára lesz
a helyi közösségnek, és tudnak rá építeni, nem pedig egy hátrányos helyzetű település alakul
ki. Már többször javasolta, s most is javasolja átgondolni, hogy Dömsödön hozzanak létre egy
tanodarendszert, ahol tudnák a kevésbé haladó, hátrányos helyzetben lévő fiatalokat
támogatni, segíteni, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Elismert, létező probléma, a logopédus, fejlesztő pedagógus
hiánya. Legnagyobb probléma, hogy nagyon kevés az ilyen szakember.
Madarász Mária óvodavezető: A gyógypedagógiai képzésre bejutáshoz a ponthatár nagyon
magas, a problémás gyerek pedig egyre több. A szakszolgálatnál 8 álláshelyre 3 logopédus
van. Amennyiben találnak szakembert, a szakszolgálat szívesen alkalmazza. A rossz
közlekedés miatt – akinek nincs gépkocsija – szinten megoldhatatlan a szakszolgálatra történő
bejutás.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester megköszönte a beszámolót és szavazásra bocsátotta az alábbi határozati
javaslatot:
…/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző gyermekvédelem
helyzetéről írt beszámolóját elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
77/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző gyermekvédelem
helyzetéről írt beszámolóját elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

4./ Beszámoló a közművelődési intézmények működéséről, a Dömsödi Hírnök
főszerkesztőjének beszámolója
a./ Kluch Rózsa Könyvtár
Bencze István polgármester: Nagyon jó, részletes tájékoztatót kapott a képviselő-testület a
könyvtár működéséről. Elkeserítőnek tartja, hogy egy háztartásban a könyv felesleges kacattá
válik és megszabadulnak tőle.
Szabó Andrea könyvtárvezető: A nyugdíjas korúak olvasók száma folyamatosan nő, igénylik
az új könyveket, a közép korosztályból is van színvonalas olvasási igény, gyerekeknél nem túl
jó a helyzet, nincs türelmük ülni. Látszik a pedagógus munkatárs – magyar szakos tanár –
jelenléte a könyvtárban, nagyon sok felső tagozatos jön át olvasni, ajánlás alapján sokan
átjönnek és viszik a könyveket. Így jól működne az országban is, az oktatási koncepcióval
együtt felépítve.
Tárgyi feltételekkel kapcsolatban: Nem szeretnének a meleg időszakban sem bezárni, mert ha
valaki olvasni szeretne, ne csukott ajtókat találjon. Megoldás lenne egy, esetleg két klíma
vásárlása, ha elviselhetővé tennék a dolgozóak munkakörülményeit, akkor nem kellene
bezárni délután két órakor.
Ugyancsak probléma a raktározás kérdése, a könyvtár több tízéves, az állomány gyarapodik,
nincs hely a könyveknek, találni kellene egy olyan kisebb helyiséget, ahol helytakarékosan,
magas polcokkal tudnának berendezni. Van rá pályázati lehetőség, csak helyiség nincs.
Korona Sándor képviselő: Visszatérő probléma a látogatottság, vannak korosztályok,
amelyek száma szaporodik, pl. nyugdíjasok, közép korosztály. Talán lehetne olyan
programokat szervezni, amely becsábítja a kicsiket, nagyobbakat, író-olvasó találkozó,
mesedélután, vetítéssel egybekötött rendezvény stb.
Szabó Andrea könyvtárvezető: A művelődési házzal vannak egyben, a művelődési ház
folyamatosan szervez könyvbemutatót, a könyvtárral közösen kiállításokat és különböző
rendezvényeket. Ez az olvasást nem segíti elő. A könyv kultúrája hiányzik.
Szűcs Julianna képviselő: Nem ért egyet a könyv kultúrájának hiányával, inkább az internet,
amely elvonja az embereket a könyvtől, az írott sajtótól. Nagyon gyors a fejlődés, s a fejlődés
ezt hozza magával. Ha esetleg lennének a könyvtárban laptopok, a hangos könyvre felhívni a
figyelmet. A könyvtárnak kellene olyan változtatást, ami figyelemfelkeltőbb, látványosabb.
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Madarász Mária óvodavezető: Az óvodában minden nap mesélnek, mivel otthon nem
nagyon hall mesét a gyerek, beiratkozáskor szembesülnek azzal, hogy csak a tablet, az okos
telefont ismerik, mesekönyvet nem. Az óvodában próbálják a mesehallgatás felé terelgetni a
gyerekeket.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester megköszönte a könyvtár munkáját és a beszámolót, majd szavazásra bocsátotta
az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kluch Rózsa könyvtár
működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
78/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kluch Rózsa könyvtár
működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

b./ Dömsödi Hírnök
Bencze István polgármester: Változatlanul jó színvonalon jelenik meg a Dömsödi Hírnök.
Azt érzi, hogy ma már talán nem olvassák annyian a Hírnököt, mint öt évvel ezelőtt.
A megjelenés után pár héttel felteszik a honlapra, s ott olvassák, talán ezért nem fogyhat annyi
példány. Nyolcszázat rendelnek és közel kétszáz példány megmarad. Beszélgettek a
szerkesztővel, hogy a Dömsödi Napokig még ennyi példányszámban rendelnék meg, és utána
elgondolkodnak, hogy egy száz példánnyal csökkentenék.
Szabó Andrea képviselő, OKSB. elnöke: Beszéltek a bizottsági ülésen is a példányszámról.
Rangos és tartalmas újság a Dömsödi Hírnök, messze színvonalasabb a környező települések
kiadványaitól, köztük élen jár. A település fontosabb történéseit megörökíti, követi a település
fejlődését, közérdekű információkat naprakészen tartalmazza, mely komoly szerkesztői
munkát igényel. A minőség változatlan, a példányszámot követni kell az igénnyel.
Vass Ilona szerkesztő: Felmerült a bizottsági ülésen az is, hogy jó lenne, ha több lenne a
színes oldal, ha ez a példányszám maradna, kb. 50.-Ft-tal kerülne többe.
Lázár József képviselő: Amikor megállapították a Hírnök árát 250.-Ft-ban, akkor
megközelítőleg egy gombóc fagylalt ára volt, ma már ennyiért nem kapnak. Javasolja, hogy
50.-Ft-tal emeljék meg az újság eladási árát, mert aki meg akarja venni, az megadja érte.

9
Varsányi Antal alpolgármester: Valóban a Hírnök egy színvonalas, tartalmas újság, ami
gond, hogy huszadikán van lapzárta és még elsején is adnak le cikket. Nem tud időben
megjelenni, 13-15 között, s több program már az aktualitásából veszít. Ha ezen lehetne
javítani, hogy a lapzárta és a megjelenés között rövidebb idő legyen, akkor semmi
kívánnivalót nem hagyna maga után. A környékbeli települések lapjaihoz képest a legjobbnak
tartja, színvonalas, tartalmas kiadvány.
Korona Sándor képviselő: Elhangzott, hogy csökken a vásárlás, a színvonal, a tartalom
változatlan, kellő képen ad tájékoztatást, meg kellene keresni a lehetőséget, hogy tudnák
megoldani, hogy ingyenes legyen, így eljuthatna minden családhoz, s ezáltal korrekt
tájékoztatást kapnának a lakosok. Meg kellene nézni, mennyire lehetne a költségvetésbe
beépíteni ezzel a példányszámmal, nagyobb réteghez jutna el a kellő információ.
Bencze István polgármester: Mindkét javaslatot bizottsági ülésen meg fogják tárgyalni
kellően előkészítve, erről most nem tudnak dönteni.
Vass Ilona szerkesztő: Kivitelezhető, ha az önkormányzat úgy dönt, de akkor be kell
határolni mekkora a lap terjedelme, mekkora a példányszám, lehetne csökkenteni a
költségeket azzal, hogy a hirdetések számát növelni.
A beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
megköszönte a munkát és a beszámolót, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati
javaslatot:
…/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök működéséről
írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
79/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök működéséről
írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

c./ Weboldal beszámolója
Bencze István polgármester: Működik a weboldal, működhetne jobban is. Előfordul, hogy
vannak cikkek, amelyeket aktualitásuk elvesztése után sem távolítják el, erre jobban oda
fognak figyelni.
Vannak felelősök, akik a különböző témákat igyekeznek feltölteni, nem biztos, hogy minden
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olyan információ felkerül, ami érdeklődésre tartana számot. Az önkormányzat hírei biztosan
felkerülnek.
Varsányi Antal alpolgármester: Kiskunlacházán és Kunszentmiklóson is van informatikus
képzés, ahova járnak dömsödi gyerekek. Kötelező közösségi munka keretein belül a
magasabb évfolyamatos tanulókat meg lehetne bízni a feltöltéssel, akiknek technikailag nem
jelent nehézséget, az anyagot természetesen oda kellene nekik adni, így aktuális dolgok
lennének fenn a honlapon.
Bencze István polgármester: Nem felrakni nehéz, hanem az anyagot összeállítani. Milyen
tartalomban tudnának segíteni?
Varsányi Antal alpolgármester: Van egy csomó olyan cikk, ami máshol is megjelenik, át
kellene ollózni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
80/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a www.domsod.hu internetes
elérési című önkormányzati portál működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
80/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a www.domsod.hu internetes
elérési című önkormányzati portál működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

d./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: A bizottság a beszámolót megtárgyalta. Sokrétű
programokat láthattak, zenei programok, kiállítás, könyvbemutatók, sok gyermekprogram is
található, több állandó rendezvénnyel. A ház reggeltől estig rendelkezésre áll, nyitva van.
Tárgyi feltételeket tekintve, elkészült a vizesblokk, nagyon szép lett. Ami betervezésre vár, a
parketta, illetve a nyílászárók cseréje, amely a fűtés hatékonyságát nagyban csökkenti. Egy
pianinóra is szükség lenne a közeljövőben a rendezvényekhez, mert a jelenlegi már nagyon
elavult. Jó kapcsolatrendszerrel dolgoznak a Művelődési ház dolgozói. A bizottság a
beszámoló elfogadását támogatja.
Bencze István polgármester: A mai nap során beszélgettek a jegyzővel az intézmények
felújításával kapcsolatban, szóba került az OMK felújítása is. Egyszerre óriási falat lenne a
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ház felújítása, úgy gondolja, hogy a következő húsz évben nem lesz az önkormányzatnak
annyi pénze, hogy egyszerre újítsa fel az épületet. Fokozatosan, minden évben valamit meg
kellene csinálni, amelyet a házasságkötő terem parkettájával kellene kezdeni.
Ócsai Julianna OMK igazgató: A fűtésrendszer is nagyon rossz, a vizesblokk felújításakor ki
lett cserélve a két radiátor, azóta ott hatékony a fűtés. Ezzel szemben a többi helyiség hűvös,
az étkezőben szinte hideg van, ott annyira rosszak a nyílászárók is és a fűtés rendszer is, hogy
télen fáznak a gyerekek. A nagy terem légbefúvásos rendszeréhez készült vastag csöveket
nem lehetne leszerelni? Használni nem lehet, csak a rengeteg por, takarítani nem tudják, mert
a kupolába nem tudnak felmenni.
Bencze István polgármester: Egy szakemberrel meg kell vizsgáltatni a rendszert, hogy lehet-e
használni nyáron hűtésre, télen pedig esetleges fűtésre. Amennyiben több szakember is
megerősíti, hogy nem lehet használni, akkor gondolkodhatnak a leszelésén, de ha van kilátás
arra, hogy tudják még hasznosítani, akkor nem javasolja.
Ócsai Julianna igazgató: Már vizsgálta szakember, nem lehet tökéletesen megoldani a hűtést,
mert déli oldalon van a beszívó nyílás és ha nyáron 40 fok van kint, akkor 40 fokos meleget
fúj be. Mivel a fugákat egy bizonyos magasság után már nem tudják takarítani, ha beindul a
szellőztető, akkor a fugák közül kifújja a port. Használhatatlan.
Varsányi Antal alpolgármester: Rengeteg program van, mindenhol megfelelő színvonalú.
Azt hiányolja, hogy a fizetős rendezvényeken alig van látogató. Kiskunlacházán 3000.-Ft-os
belépővel állóhelyeket is igénybe vettek egy könnyűzenei koncerten.
Korona Sándor képviselő: A beszámolót elfogadásra javasolja, a beszámoló mellé jó lett
volna, ha az újságnál, könyvtárnál, OMK-nál pénzügyi beszámoló is lenne. Le van írva mik a
hiányosságok, mit szeretnének, mire nem futotta, miből mennyi futotta stb. Lenne egy
viszonyítási alap, pl. hogyan tudna a könyvtár segíteni magán, mire nincs keret. Évek óta ez a
probléma, hogy szeretne még több programot, de nincs annyi plusz keret a számára.
Bencze István polgármester: A költségvetésben benne van.
Varsányi Antal alpolgármester: Pl. a bevétel ennyi volt, a javítás ennyibe került stb. Ilyen
jellegű tájékoztatást szeretnének kapni, nem nagyságrendet. Egyébként a beszámolót
elfogadásra javasolja.
Ócsai Julianna igazgató: Ha kérik, a későbbiekben a gazdasági irodától kér egy kimutatást.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A művelődési ház önálló intézmény, a jelenlegi
szabályok szerint a létszáma alapján nincs önálló gazdasági szervezete. Az előző hónapban
tárgyalta a képviselő-testület a zárszámadást, ott van a táblarendszerben az intézmény
számszerű adata. Semmi akadálya, hogy részletesebb tájékoztatót kapjon a képviselő-testület,
a számviteli rendszer tudja produkálni a legapróbb részletekben a bevételeket és a kiadásokat.
Muzs János képviselő: Bizottsági ülésen is elhangzottak az amortizációból eredő felújítási
igényel, ezt le kellene írni fontossági sorrendben, mi az, amit első körben meg kellene
csinálni, akár az étkezőnél, a nyílászáró cserét első körben valószínű nem tudják megoldani,
de a radiátorcserét apródonként lehetne végrehajtani, tagonkénti cserére van lehetőség,
technikailag megoldható, egyszerre 5-10 tag is kigazdálkodható. Ha a nyílászáró maradna is,
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de a hőérzet javulna, ez már előrelépés lenne. Ha mindig tologatják, hogy nincs pénzt, akkor
nem is fog változni. Apró lépésekkel tudnának előre mozdulni, ehhez nagyon még külső
segítséget sem kellene igénybe venni.
Bencze István polgármester: A teljes házra fel kell építeni egy műszaki tartalmat, rész
tartalmakat, ezt a következő költségvetésnél kalkulálni kell, hogy erre és erre a feladatra ennyi
pénzt el kell különíteni. Hiába van meg a felmérést, ha nincs pénzük a munkálatokra.
Szakemberrel méressék fel azokat a különböző fázisokat, amelyeket a következő években az
OMK felújítására kell fordítani, hogy évekre le tudják bontani.
Szabó Andrea képviselő, könyvtárvezető: A könyvtár beszámolójának mellékletében a 4.1
táblázatban benne van az állománygyarapításra fordított költségek.
Szűcs Julianna képviselő: El kellene gondolkodni a parkettán is, amely ilyen terhelésnek van
kitéve, helyette műgyanta aljzatra van szükség.
Láng András: Véleménye szerint a parketta jó csiszolással és egy több rétegű lakkozással ez a
parketta menthető. Ezek akác illetve bükkfából készültek, keményfa, ez bír évtizedeket, ha
normálisan le van csiszolva, újra kezelve. A házasságkötő termet 2-3 emberrel fel tudják
újítani.
Ócsai Julianna OMK igazgató: Az aljzat műgyantára váltással kapcsolatban elmondja, hogy
oktatási művelődési központként működnek, itt vannak a táncosok, előírás, hogy a gyerekek
csak fából készült burkolaton táncolhatnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester megköszönte a beszámolót és szavazásra bocsátotta az alábbi határozati
javaslatot:
…/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
81/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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d./ Petőfi Emlékmúzeum
Bencze István polgármester: A beszámolóból kicsengett egy keserűség, itt is a pénz, az
anyagi helyzet teremti a keserűséget. A legszomorúbb helyzetet a Vecsési ház állapota
okozza, ma kapták meg az árajánlatot, előtérben lévő szekko felújítását célozná, 9 millió Ft. +
ÁFA. Ezen kívül az épület. Hogyan oldják meg, hogy megmentsék a jövőnek ezt az épületet.
Ez egy olyan komoly értéke lehet Dömsödnek, amit a művészházaspár az önkormányzatra
hagyott, úgy kellene megcsinálni, hogy esetleg amikor az egészségügyi központhoz hitelt
vesznek fel, 10 millióval többet felvenni és a Vecsési házat is megcsinálni. Évek óta keresik a
pályázati lehetőségeket, de nem volt olyan, amelybe ez a felújítás belefér.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: Leader pályázat nem lesz?
Bencze István polgármester: Tavaly beadták a pályázatot futókörre. Kb. 4-5 millió Ft. van
önkormányzatnak.
Vass Ilona múzeum vezető: A beszámoló készítés óta eltelt időben beadták a múzeum
működési engedélyére irányuló kérelmet, várják a választ. Négy olyan épületért felelős,
amelynek technikai állaga folyamatos felújítást, javítást igényelne. A szekkó 18 m2, erre a 18
m2-re adták az árajánlatot. 500 ezer Ft/m2. Ez több falon van, nem összefüggő fal, vannak
olyan falak, ahol jó állapotban van a szekkó, egyetlen olyan fal van, ahol nagyon rossz. Lehet
érdemes lenne elindulni azon az egy falon a felújítással. A tető és az előtér üvegablakai nem
tűrnek elodázást.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester megköszönte a beszámolót és szavazásra bocsátotta az alábbi határozati
javaslatot:
…/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Emlékmúzeum
működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
82/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Emlékmúzeum
működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

5./ Önkormányzati sportlétesítmények működésének áttekintése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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a./ Dömsödi Sportközpont
Béczi János Sportközpont üzemeltető: Sajnálja, hogy nem sikerült lecserélni a világítást. Az
egyesület TAO pályázata nyújtott volna erre lehetőséget, sajnos csak a pályázat kiírásakor –
mikor az űrlap megjelent – volt látható, hogy a szövetség ebben az évben nem biztosít az
ingatlanra felújítási pénzt, ilyen célra nem lehet pályázni, ez váratlanul érintette. Készültek rá,
a testület az önrészt is megszavazta. Súlyos probléma az épület beázása, a nyáron ezzel
mindenképen kezdeni kell valamit. Négy szakembert keresett meg, egyik sem adott
árajánlatot, ehhez kéri az önkormányzat, a testület segítségét, legalább egy árajánlat legyen.
Fontos a tető szigetelésének vizsgálata. A tető kátrányszigetelést kapott annak idején, több,
mint 10 éves, beázásokból érzékelik, hogy ellenőrzésre szorul. Meg kell nézni a tetőt, hogy a
kátrányborítás hol szakadt meg, a pályára csöpög a víz. Ez a két dolog, ami fontos, s ebben
szeretne segítséget kérni. A csatornarendszer is elöregedett, lyukas, nincs meg a lejtése. A
szigetelés miatt vastagabb lett a fal, így nem tudja ellátni funkcióját.
Korona Sándor képviselő: Itt is megkapták a beszámolót, de nincs mellette egy
hozzávetőleges anyagi rész, hogy mi mennyi, beszélnek róla, hogy egy millió, két millió…
Bencze István polgármester: Az elmúlt ülés – zárszámadási anyagában benne van.
Korona Sándor képviselő: A sportcsarnok az önkormányzat költségvetésében nem önálló
intézmény, az OMK igen. A sportlétesítmények és edzőtervek működtetése táblában lehet
látni, hogy mit fordítottak sportra, az SE és a sportcsarnok adatai egy helyen vannak kezelve.
Bencze István polgármester: A következő testületi ülésen a képviselők kapjanak egy
kimutatást a két sportlétesítményre fordított összegről.
Korona Sándor képviselő: Elhangzott a beszámolóban, hogy Ráckeve építeni fog egy
sportcsarnokot, amely hatással lesz a dömsödi sportcsarnokra. Milyen stratégiát tudnak
kidolgozni, mert a dömsödi csarnok kihasználtsága, szerepe csökkenni fog. Valamilyen pluszt
keresni kell, mert ez ki fog esni.
Béczi János: Vállalkozásban üzemel a csarnok, nem önkormányzati intézményként, de
szívesen hoz adatokat, hogy mi történik a sportcsarnokban.
Korona Sándor képviselő: Mi a stratégia, ha ez ki fog esni?
Béczi János: A jelenlegi bevételekből olyan mértéket képvisel ez, hogy ez érdekes kérdés
lesz, hogy mi fog történni. Olyan idősávokról beszélnek, ami nagyon nehezen értékesíthető.
Addig, amíg a hétvégéket be lehet tölteni, addig egy szerda délután négy órát nem lehet
betölteni. Hogy ezután mi lesz, nem tudni.
Szabó Andrea képviselő: Az lesz, hogy nem fogják tudni vállalkozóval üzemeltetni a
csarnokot, az önkormányzatnak kell üzemeltetni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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83/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportközpont
működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
83/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportközpont
működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

b./ DUSE beszámolója
Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: A bizottság a beszámolót megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Varsányi Antal alpolgármester: Egy kicsit közelebbről is betekintést nyert a DUSE
munkájába, látta a problémákat. Annak idején bírálta a DUSE-t, amikor a felnőtt csapatot
elindította a futballbajnokságban, s egy évig tartott, de a jó szándékot maximálisan látja
bennük. Lényeg, hogy fiatalok minőségi sportot csinálnak, s azok, az emberek, akik ott
vannak a DUSE-ban, könyvelnek és intézik az ügyeket, dicséret illeti őket. Látja a DUSE
elnökének túlterheltségét, az a baj, hogy nincs egy fiatalember, akibe megbízhatna, s akire a
labdarúgó szakosztályt rá lehetne bízni. Összességében a beszámoló pozitív benyomást váltott
ki, rengeteg gyerek sportol. Nem az eredményre kell törekedni, hanem hogy ennyi gyerek
sportol és közben eredményeket érnek el. A kajak-kenu szakosztály kettéválása sajnálatos,
problémát okoz.
A beszámolót javasolja elfogadásra.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester megköszöni, hogy 120-150 gyerek sportolását felkarolták, mely óriási munka.
Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi utánpótlás Sport
Egyesület működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
84/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi utánpótlás Sport
Egyesület működéséről írt beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

6./ Jancsó Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: Családi alapítvány, egy régi, címeres család
Magyarországon, kulturális örökséggel bírnak, alapítványt hoztak létre. Most Szabó Lajosról
van szó, aki a múzeumot alapította a hatvanas években. A könyv az ő életéről és
munkásságáról szól, amelyet szeretnének megjelentetni. Benne vannak az összes költeményei,
írásai, elbeszélései. Nagyon értékes anyag. A múltra vonatkozó információkat is tartalmaz a
múzeumalapító életén kívül. Nem olcsó a kiadása, ezt a kiadványt Dömsödnek szeretnék
megjelentetni, máshol nincs olyan értéke, mint Dömsödön. A rokoni ág miatt felkarolták ezt a
törekvést. Ami eddig megjelent Dömsödről, azt Jancsó Attila maga fizette ezeket a
kiadványokat, amely vissza is térült. Más településeken is támogatják a helytörténeti
kiadványokat, közpénzből áldoznak erre pénzt. A „Dömsödi Emlékezet” óta ilyen kiadvány
nem jelent meg, erre áldozhatnak. Van sok anyag, ami összegyűlt és gyűlik folyamatosan. A
Dömsödért Alapítványon keresztül is el tudja képzelni a támogatást. Javasolja a támogatást.
Bencze István polgármester: Nagyon jó dolognak tartja, támogatni kellene, egyetért azzal,
hogy a Dömsödért Alapítványt megkeresik és kérik a kiadvány megjelentetésének
támogatásához anyagi segítség nyújtását.
Bencze István polgármester a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárta.
7./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az elmúlt évben is megkereste a Mentőszolgálat az
önkormányzatot támogatást kérve elektromos kapu kialakítására, akkor is támogatta az
önkormányzat a kérelmet. Most a mentőautó műszerezettségére kérnek támogatást. Javasolja,
hogy 50-100 ezer Ft-tal támogassák az Alapítványt.
Korona Sándor képviselő: 100 ezer Ft-ot javasol, melyet több képviselő is megerősített.
Szűcs Julianna képviselő: 100 ezer Ft-ot javasol.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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85/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítványt egyszeri vissza nem térítendő 100.000-Ft-al támogatja. A támogatás célja a
Ráckevei Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek fejlesztése.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére, és a támogatás kifizetésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
85/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítványt egyszeri vissza nem térítendő 100.000-Ft-al támogatja. A támogatás célja a
Ráckevei Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek fejlesztése.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére, és a támogatás kifizetésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

8./ Kristóf László településrendezési eszköz módosítása iránti kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: A kérelmező a Tókertben 5-6 ingatlant megvásárolt, komoly
nyaralóközpontot szeretne kialakítani. A vállalkozás telephelyét Dömsödre hozná, amely
komoly iparűzési adóbevételt jelenthetne.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: A kérelemmel kapcsolatban elmondja, hogy amit ő
szeretne, a mostani építési előírások szerint ezen a területen nem lehet megvalósítani, csak a
rendezési terv módosításával, mivel a terület külterület, belterületbe vonásra sincs kijelölve,
egy belterületi határmódosítást is kellene, ezen kívül mezőgazdasági kertes övezetben van,
mindenképen módosítani kell. A terület nincs közművesítve, időhiány miatt nem tudott utána
nézni, hogy ez milyen költséggel járna, ki viselné. A beadott kérelemből nem derül ki
egyértelműen, hogy a módosítás, hogy mit akar, az nagyjából. Ahhoz, hogy egy rendezési terv
módosítást megindítsanak, egy települési tanulmány terv kellene, övezeti besorolás
paraméterei stb.
Bencze István polgármester: A kérelmező tudjam, hogy ez kellene hozzá?
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: Az elmúlt csütörtökön járt bent a hivatalban, amit
szóban előterjesztett, pár szóban tájékoztatta. Utána kellett nézni, pontosan mi kell, legyen
leírva mit szeretne. Ebből nem derül ki hány százalékos lenne a beépítés, milyen magasságot
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szeretne stb. Azok az építési övezetek, amelyek jelenleg a helyi építési szabályzatban vannak,
valamelyik oda megfelelő-e, meg lehet-e oldani, ehhez kell egy szakember által készített
települési tanulmányterv, hogy a képviselő-testület tudjon dönteni, hogy ezt a módosítást
támogatja-e. Maga az ötlet nagyon jó, nem ellene van, alapvető gond az idő rövidsége. A
közelmúltban öt területre nyújtották be a rendezési terv módosítást, az utolsó pillanatban, mert
decembert 31-ig maradhat fenn a helyi építési szabályzat, hogy lesz-e újabb hosszabbítás egy
évre, nem tudni. Ha addig a rendezési terv módosítás nem fejeződik be, akkor elveszett
minden, ha csak nem lesz egy halasztás, amit nem tudni. Ha elindítják, a tervezési
tanulmányterv készítés minimum egy hónap, már nem tudják hozzá tenni az elindítottakhoz,
az már olyan stádiumban van, hogy vagy nekik kellene várni, esetleg kockáztatják azt, hogy
bukják, mert nem tudják befejezni. További módosítást már nem javasol kezdeményezni, mert
nagy a kockázata, hogy nem lesz kész ebben az évben, s becsapják a kérelmezőt.
Bencze István polgármester: Vállalná a kérelmező a költségeit?
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: Vállalná, de hiába indítják el, nem lesz kész ebben az
évben. Egy átfogó felülvizsgálatra lenne szükség, ami egyébként is ráférne a Tókertre.
Bencze István polgármester: Köszöni a tájékoztatást, erről szavazni most nem kell, ha
konkrétum lesz, ismét a testület elé kerül.
Korona Sándor képviselő: Elhangzott a falugyűlésen, bár csak lennének olyan emberek, akik
beleszeretnek ebbe a faluba, szeretnének idejönni. Javasolja, hogy mindenképen keressék meg
azokat a törvényes lehetőségeket, eszközöket, amivel fel tudják gyorsítani, mert ha ez az
ember a vállalkozását idehozza Dunakesziről, nem csak iparűzési adóban jelent
többletbevételt, hanem más vállalkozást is tud magával húzni, ami az önkormányzatnak
létfontosságú.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: A hátralévő időben december 31-ig, hatályos kell,
hogy legyen minden, egy hónap a rendelet módosítás hatálybalépése, addig nem tud építési
engedélyt kérni, december 31-ig meg kellene valósulni, időben nem fér bele a legnagyobb jó
szándék mellett sem. Elmondta még márciusban, hogy nagy kockázatot vállalnak fel, hogy
kész legyen az öt kérelmezőnek a módosítás, mert egy szakhatósági plusz vizsgálat bejön,
nem lesz készen.
Bencze István polgármester: Megkeresi a Pestterv tulajdonosát, esetleg egy extra díj
ellenében megcsinálják.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: Az idő a probléma, nem a díj, azok az egymásra épülő
eljárások, ilyen 21 nap, olyan 15 nap, a tervkészítés, amit be kell tartani, arra nincs idő, az
nem fér bele.
9./ Egyebek
a./ Belterületi utak fejlesztésére pályázat benyújtása
Bencze István polgármester: A BM-es kis utas pályázatnak május 31-én lejár a beadási
határidő. A jegyzővel és kollégákkal végig járták a falut és az alábbi javaslatot teszi:
A Gesztenyesor az átvágásig, amire kértek költségbecslést, 16.3262.045.-Ft. + az önrész. Ez
belefér a 15 millió Ft-os pályázatba.
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Olyan útra kell pályázni, ami beleillik abba a pályázati kiírásba,
ami előnyben részesíthető, erre rá lehet húzni, hogy kompra, üdülőterületre levezető út.
Folyamatban lévő pályázatok, illetve a megpályázott beruházásoknak óriási az önerő igénye,
ilyen szempontból az is fontos, hogy kötelezően vállalható önerőn felül egy következő
pályázatnál ne kelljen még jelentős összeget hozzá tenni. További feltétel, hogy meglévő
aszfaltos utcának kell lenni, mert a nem aszfaltos utak burkolattal történő ellátása
engedélyköteles. Fel vannak már méretve több utcák, pl. a Kisfaludy és Szenttamási út
aszfaltozási költsége nem 15 millió Ft., hanem tavalyi áron számolva is 120 millió Ft.
Átnézték azokat az utcákat, amelyek az önkormányzat tulajdonában vannak, a költségekre
illetve ne legyen zsákutca, már nem sok olyan utca van, ami szóba jöhet. A Kunszentmiklósi
út belterületi szakaszának csak a felületzárása 19 millió Ft., s azon az úton rendszeresen nagy
súlyú mezőgazdasági gépek közlekednek. Ha csak felületzárást kap, akkor az öt éves
időtartamot nem fogja kibírni.
Arra is figyelemmel voltak, hogy ne csak a faluban lévő utcák kerüljenek bele, hanem olyan
út is időszakonként, amely az üdülőterülettel kapcsolatban van. Így került a Gesztenyesorra a
választás.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra" a Duna sor (636
hrsz.), Gesztenyesor (601 hrsz.), Dabi szigeti út (445 hrsz.) szilárd burkolatának
felújítására.
Támogatási igény: 14.213.738-Ft

önrész : 2.508.307-Ft

A Képviselő-testület a 16.722.045-Ft értékű beruházás 15%-nak megfelelő 2.508.307–Ft
önrészt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.
Egyben a beruházás kivitelezőjére és a műszaki ellenőri feladat ellátásra meghívásos
pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a pályázatot az
önkormányzat nevében nyújtsa be.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2019.05.31.

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
86/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra" a Duna sor (636
hrsz.), Gesztenyesor (601 hrsz.), Dabi szigeti út (445 hrsz.) szilárd burkolatának
felújítására.
Támogatási igény: 14.213.738-Ft

önrész : 2.508.307-Ft
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A Képviselő-testület a 16.722.045-Ft értékű beruházás 15%-nak megfelelő 2.508.307–Ft
önrészt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.
Egyben a beruházás kivitelezőjére és a műszaki ellenőri feladat ellátásra meghívásos
pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a pályázatot az
önkormányzat nevében nyújtsa be.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2019.05.31.

b./ Csónakház
Előadó: Bencze István polgármester: A 20 millió Ft., amely itt van az önkormányzat
számláján, időközben kiderült, hogy nem lehet szálláshelyre fordítani, mert EU-s pénz. 6,4
millió Ft-ot fordíthatnak a csónaktároló megépítésére, a többi pénzt vissza kell utalni. A másik
15 millió Ft-ot a Kajak-Kenu Szövetség költségvetéséből megkapják záros határidőn belül,
amelyből meg tudják valósítani a tervezett felújítást. Ez a két összeg nem elég, már 2,3 millió
Ft. tervezési díjat kifizettek a 20 millió Ft-ból. Ezt önrészként az önkormányzatnak kellene
hozzá tenni. Ha nem tudja vállalni az önkormányzat, akkor vissza kell adni a pénzt és
visszavonni a pályázatot. Véleménye szerint 2,3 millió Ft-ért 20 millió Ft-ot nem lehet
elszalasztani.
Szűcs Julianna képviselő: A visszautalandó pénzt nem lehetne úgy, hogy módosítanák a
kajaktároló költségvetését?
Bencze István polgármester: Ezt nem az önkormányzat bonyolítja, ez már egy elfogadott
pályázati alap. Az önkormányzat csak passzív szereplője. Megtehetik, hogy visszaadják a
pályázatot, de a 2,3 millió Ft-ot már kifizették.
Sem a pályázó, sem a lebonyolító nem az önkormányzat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csónakház felújítására
irányuló pályázatban a tervezési költség összegét, 2,3 millió forintot önerőként biztosítja
a pályázat megvalósításához.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
87/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csónakház felújítására
irányuló pályázatban a tervezési költség összegét, 2,3 millió forintot önerőként biztosítja
a pályázat megvalósításához.
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Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

c./ Nagyközségi Óvoda alapító okirat módosítása
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az óvoda alapító okiratában egy pontosítást szeretne
végrehajtatni, az alapító okirat 4.3 pont szövegezése tartalmazza, hogy milyen funkciókat lát
el az óvoda. A sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó résznek az óvodával
egyeztetve kérnék a pontosítását. Tekintve, hogy a jelenlegi törvényi megfogalmazásból a
pszichés fejlődési zavar rendelkezés mindenkire ráhúzható a kategória, a jogszabály szövegét
követi. A gyermekvédelmi beszámoló kapcsán is felmerült a szakemberek hiányával
kapcsolatos probléma, a jelenlegi megfogalmazás követi azt, amit az óvoda sajnos nem tud
ellátni, az autista gyermekekkel kapcsolatos ellátást. Ezek a gyerekek annyira speciális
törődést igényelnek, s olyan speciális foglalkozásokat, amit az óvoda nem tud biztosítani. Ha
ennek ellenére mégis ide akarják beíratni, ez az óvodai csoportoknak is gond és ezeknek a
gyermekeknek a fejlődését is akadályozza. Ennyiben módosulna az alapító okirat, hogy a 4.3
pont az alábbiak szerint alakulna: Sajátos nevelési igényű gyermekek alábbi típusait látja el az
intézmény a szakértői bizottság véleménye alapján. Enyhén fokban mozgásszervi, érzékszervi
fogyatékos, látás, hallássérült, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, egyéb enyhe
pszichés fejlődési zavar, tanulási figyelem, magatartásszabályozási zavarral küzdő a többi
gyermekkel együtt …..
Christoph Gáborné GYEJO. vezető: A szolgálathoz mennek ilyen problémával küzdő
családok, kérdezi, hogy az önkormányzat ezeket a gyerekeket hogyan fogja támogatni?
Utaztatásban, vagy eljuttatásban?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az önkormányzat szociális rendelete értelmében van mód ilyen
esetekben támogatásra.
Christoph Gáborné GYEJO. vezető: Ha a szülők találnak olyan helyet, ahol fogadják ezeket
a gyerekeket, az önkormányzat az eljuttatásban segítséget nyújt?
Bencze István polgármester: Eljuttatásban nem, csak a támogatásban.
Szabó Andrea képviselő: Hol van legközelebb olyan hely, ahol ezek a gyerekek közösségben
lehetnek?
Madarász Mária óvodavezető: Bugyi óvodában.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosítására vonatkozó határozati
javaslatot:
…/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda
alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazz a jegyzőt az alapító okirat módosításának bejelentésére.
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Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
88/2019. (V.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda
alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazz a jegyzőt az alapító okirat módosításának bejelentésére.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 40 napon belül kiírják az
új bölcsődei pályázat második fordulóját, amelyre két évvel ezelőtt pályázott az
önkormányzat, 24 fő két csoport stb. Három árajánlatot kérnek tervezőktől, amiben a jelenlegi
bölcsőde jelenlegi tervezője nincs benne. A közeli napokban egy e-mailes szavazást fog
kezdeményezni a tervezésre vonatkozó három árajánlatról történő döntésre. Tájékoztatásul
elmondja, hogy a tervezési díj is benne van a pályázatban.
Korona Sándor képviselő: Tudnak-e valamennyire kommunikálni a Szarka úrral a Bébi bácsi
vendéglője előtti parkkal kapcsolatosan, mert azt nehezményezi, hogy vele senki nem
kommunikált, nem beszéltek vele.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Volt vele kommunikálva, személyes egyeztetésre is kimentek, de
Szarka úr eltávozott a helyszínről, a rendezés Szarka úr bejáróját nem érinti, a bejárása
folyamatosan biztosított.
Korona Sándor képviselő: Közfelháborodást váltott ki, hogy a csatornát a legtermékenyebb
legnagyobb vegetációs időszakban kezdték el kotorni a zsiliptől az 51-es útig, kellőképpen
szétbontva a természeti egységet, ami biztos, hogy szükséges, mert elindult a vízfolyás, ez jó
dolog, a hattyúk nem sérültek, egyben van a fészkük, de a lánctalpas megsértette a tavaly
frissen aszfaltozott utat.
Egyre gyakrabban előfordulnak hirtelen leesett nagyobb mennyiségű csapadék, jó lenne, ha a
Szabadság úton az árok leeresztőit kitisztítanák a Dobos bolttól az Ady Endre utcáig.
Bencze István polgármester: Beszélt a vízügy vezetőjével, megnézik és közösen megtalálják
a megoldást.
Tudomása szerint a csapadékvíz elvezető rendben van.
Korona Sándor képviselő: Az elmúlt ülésen elhangzott, hogy megpróbálják megnézni az idei
költségvetésben annak lehetőségét, hogy hogyan tudnának egy közterület-felügyelői plusz
státust létrehozni. Van-e valami fejlemény?
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Első körben – hogy ne terheljék a költségvetést – azzal
próbálkoznak, hogy június 1-től a közterület felügyelő csak és kizárólag közterület-felügyelői
feladatokat lát el, minden más le van róla véve, másként oldják meg.
Korona Sándor képviselő: Év elején beszéltek arról, hogy készültnek a Dömsöd-Dab
egyesítésnek 80 évfordulójára. Mit terveznek, van-e már konkrétum, mi fog történni.
Ócsai Julianna képviselő: A könyvtár vezetőjével beszéltek arról, hogy a Dömsödi Napok
keretében lesz egy megemlékezés, szóba került, hogy külön önálló program, ez esetben félő,
hogy nem lesz kellő látogatottság. Még nem döntötték el konkrétan, hogy a falunappal
kapcsolják össze, vagy egy külön önálló programként.
Bencze István polgármester: Ezen kívül minden 80. éves lakost egy emléklappal fogják
köszönteni, továbbá szeretnék a katolikus templommal szembeni parkot megnyitni. Szintén az
évforduló keretében szeretnék a Bébi bácsi vendéglője előtti parkot is átadni.
Felmerült még, hogy a Dömsödi Napok keretében egy órás műsort arra szánnának, hogy
Dömsöd nyolcvan éves történetéből egy vetélkedőt szerveznének utcáknak, főként földes
utcáknak, amelyik utca a vetélkedőt megnyeri, zúzott kővel borítanák az utcát.
Szintén a jubileum évében szeretnék a polgármesteri hivatal külső felújítását elvégezni, mára
ígérték az árajánlatot, sajnos nem érkezett meg.
Szűcs Julianna képviselő: Kérdezi, hogy a Bébi bácsi vendéglője előtti térre milyen terv lett
jóváhagyva? Mi készül ott?
Bencze István polgármester: Semmi nem lett jóváhagyva, nincs semmilyen terv, csak kezdjék
el. Lesz egy vízakna, amire valamikor felraknak egy díszkutat. Az összes többi tervet egy b
bizottsági ülésen meg fogják beszélni. A kút helye azért lett oda kijelölve, mert teli van
közművekkel a tér.
Láng András: Ismertette a park rendezésére vonatkozó terveket, géppel leszedik a felső
réteget és termőfölddel borítják, akár füvesítésre alkalmas legyen. Egy talajcserét hajtanak
végre. Utána akár fákat, konténeres bokrokat is lehet telepíteni.
Tarr-Sipos Zsuzsa készített egy tervet, amely pénz hiányában félre lett téve. Arról volt szó,
hogy lesz díszkút, aztán nem lesz, vagy lesz egy talajcsere stb. Nem kaphatnának erről egy
írásos tájékoztatót.
Bencze István polgármester: Most csak arról van szó, hogy ki lesz emelve az a föld, ami
használhatatlan, lesz rátéve egy humuszréteg és ott megállnak egyelőre.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Annyi a cél, hogy a sártenger legyen megszüntetve, legyen egy
füvesített terület és ne parkoljanak ott kamionok és egyéb járművek.
Lázár József képviselő: Szeretnék Dömsöd idegenforgalmát növelni. Vannak tavasztól késő
őszig rendezvények, ilyen a Hal-Víz Nap, Dömsödi Napok, veterán autó-motor traktoros
bemutató stb. Jó lenne ezeket a programokat egy csokorba feltűzni és nagyobb piár
tevékenységet kifejteni, hogy ne csak dömsödiek tudják, hanem esetleg a szomszéd
települések, esetleg budapestiek is, a településen átutazók. Erre van-e lehetőség? Pl. a Retró
Rádióra gondolt, amelynek országos lefedettsége van.
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Ócsai Julianna képviselő: Volt arról szó, hogy a Hal-Víz Napot az 51-es úton kifeszített
logóval ellátott anyagon reklámoznak, nem kaptak engedélyt a Közútkezelőtől. A
benzinkútnál kihelyezett reklám volt eddig, most a benzinkút új tulajdonosa nem járul hozzá.
Maradt a szórólap.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A traktoros bemutatót az interneten keresztül hirdették. A
szórólapozás helyben lehet hatékony.
Korona Sándor képviselő: Lehet, hogy az összefogást úgy tudnák segíteni, a tavaly a Magyar
Turizmus RT-vel vették fel a kapcsolatot, ennek eredményeként – meglepetésükre – a
Dunaparti Varázs programot 38 ezren keresték fel és kértek információt. Ha oda be tudnák
tölteni Dömsöd programjait, 38 ezer Ft. volt a tagsági díj egy évben, ezért egész évben
reklámozták azt a programot és jöttek is külsősök. Meg van a módja, csak élni kell vele.
Ócsai Julianna képviselő: Van olyan lehetőség is, hogy készítenek filmet és felteszik az
RTL-re, TV 2-re, egy perces film kb.120 ezer Ft. Ezt kb. három napon keresztül reklámozzák.
Ócsai Julianna képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a hét végén rendezik meg az
Euromusic Fesztivált Dömsödön, ahol részt vesznek dömsödi versenyzők is, szeretettel hívják
és várják a képviselőket.
Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülés bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

