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JEGYZŐKÖNYV
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)
Ülés ideje: 2019. június 13.
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor
Dezső alpolgármester, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Ócsai Julianna,
Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné
gazdasági vezető.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác,
Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Ócsai Julianna, Szabó Andrea, képviselők, dr.
Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott
képviselőből 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. (Később
érkezett 2 képviselő.) Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő sorrend
megváltoztatásával, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…../2019. (VI.13.) Kt. számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Új kétcsoportos bölcsőde engedélyes és kiviteli tervek készítésére benyújtott
árajánlatok elbírálása
2./ DUSE pályázatokhoz önrész biztosítása
3./ Egyebek
a./ Egészségügyi pályázattal kapcsolatos hitelfelvétel
b./ Bölcsőde építésével kapcsolatos telekmegosztás
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
94/2019. (VI.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Új kétcsoportos bölcsőde engedélyes és kiviteli tervek készítésére benyújtott
árajánlatok elbírálása
2./ DUSE pályázatokhoz önrész biztosítása
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3./ Egyebek
a./ Egészségügyi pályázattal kapcsolatos hitelfelvétel
b./ Bölcsőde építésével kapcsolatos telekmegosztás
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Új kétcsoportos bölcsőde engedélyes és kiviteli tervek készítésére benyújtott
árajánlatok elbírálása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy három cégnek
küldtek ki ajánlatkérést, két cég nyújtott be árajánlatot.
Csanálosi Melinda műszaki előadó: Ismertette az írásban kiküldött és jegyzőkönyvhöz
csatolt árajánlatokat.
Bencze István polgármester: Engitech Prime Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (VI.13.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az új kétcsoportos bölcsőde

engedélyes és kiviteli tervek készítésére benyújtott árajánlatok közül az Engitech
Prime Kft. (1095 Budapest, Gát u. 21. fszt.1.) ajánlatát fogadja el. A nyertes
ajámat szerint az engedélyes tervek elkészítésének költsége bruttó 3.556.000-Ft,
míg a kivitelezési tervezési feladatok elvégzésének díja 6.350.000-Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az Engitech Prime
Kft-vel a szerződés aláírására, azzal, hogy a kivitelezési tervezési feladatokat csak
az új bölcsőde pályázat nyertessége esetén kelljen megrendelni.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
95/2019. (VI.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az új kétcsoportos bölcsőde

engedélyes és kiviteli tervek készítésére benyújtott árajánlatok közül az Engitech
Prime Kft. (1095 Budapest, Gát u. 21. fszt.1.) ajánlatát fogadja el. A nyertes
ajámat szerint az engedélyes tervek elkészítésének költsége bruttó 3.556.000-Ft,
míg a kivitelezési tervezési feladatok elvégzésének díja 6.350.000-Ft.
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A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az Engitech Prime
Kft-vel a szerződés aláírására, azzal, hogy a kivitelezési tervezési feladatokat csak
az új bölcsőde pályázat nyertessége esetén kelljen megrendelni.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

(Szabó Andrea képvielő megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 7 fő)
2./ DUSE pályázatokhoz önrész biztosítása
Bencze István polgármester: Néhány mondatos tájékoztatót kér arról, hogy hol tart most a
projekt. Mi az, amivel ebben az évben mindenképen élni kell és mi az, ami átmegy a jövő
évre.
Szabó Andrea képviselő, DUSE elnöke: Két dologgal kell foglalkozni, egyik a tárgyi eszköz
beruházás az utánpótlás nevelésen kívüli jogcímen. Utánpótlás nevelésre kapott 9 millió Ft. az
a működésre van egy másik számlán van. Lehetőség van ilyenkor, hogy a TAO feltöltésével
fejlesszék az infrastruktúrát a sportintézményekben, ezért gondolták, hogy ezt megcélozzák.
Nagyon hosszú ideje a sporttelepen nem volt beruházás, nem tudtak pénzt szerezni. Most
sikerült, egyrészt jóváhagyták a pályázatot, másrészt fel is tudták tölteni a tavalyi évben. Most
a beruházási számlán 12 millió Ft. van, ami a támogatás összege teljes egészében. Ez fedezi a
kerítés építést, 3.400 e Ft., a pályaberuházás első lépcsőfokát a 9 millió Ft., ami a talajcsere
lesz, földmunkák az edzőpályára vonatkozóan, öntözőrendszer kiépítése. A tárgyi eszközről
elköltöttek többet, mint tervezték, ez 5 millió Ft. Próbáltak olyan eszközöket összeválogatni,
amely a pályák karbantartásához szükségesek. (részletesen ismertette az eszközöket) Benne
van a határozatban, ebből mennyi a támogatás, mennyi az önerő, ezzel együtt kell elszámolni,
úgy tervezték, ami tárgyi eszköz, nem ingatlan, június 30-ig el szeretnének számolni. A
kerítés beruházás és a pálya beruházás 2020. júniusig kell elszámolni. Kettő lesz
hosszabbítva, a kerítés és a pályafelújítás, ezt már meg is hosszabbították. Ami jelenleg
aktuális és fontos, a tárgyi eszköz, ingatlan rész, amelyben az önrész összege 1487.288
Bencze István polgármester: A kerítés önrésze 1.066 e Ft., ezt most nem csinálják meg?
Szabó Andrea képviselő: Azt is jó lenne, ha most meg tudnák szavazni, mert elszámolni
ugyan jövő évben kell.
Bencze István polgármester: Amíg a kerítés nem készül el, addig semmit nem érdemes
csinálni, mert tönkre tehetik.
Az önrészt képező 2,5 millió Ft. nincs benne a költségvetésben, sok minden más nem került
bele, abból az okból, hogy nem lehet mínuszos a költségvetés. Ha mindazokat a kiadásokat,
amit már most látnak, beletették volna a költségvetésbe, akkor tízmilliókkal mínuszos lenne.
Mínuszos költségvetés nem lehet. Adott a dolog, nincs benne a költségvetésben, nincs is a
pénztárban ez a pénz. Ha úgy dönt a testület, hogy ezt a 2,5 millió Ft-ot az idehozott 5 millió
Ft-ért megszavazza, akkor meg kell találni közösen a forrását. Újabb takarékosság, vagy a
bevételek növelése, a következő időszak munkája. A pálya és a kerítés nem a DUSE
tulajdona, hanem az önkormányzaté, arról, kell dönteni, hogy erre odaadják-e a 2,5 millió Ftot. A többiről a következő hetekben, hónapokban kell dönteni.
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az a legnagyobb gond, hogy ilyenkor még nem látják,
lesz-e többletbevétel vagy nem lesz. Többé-kevésbé le vannak könyvelve, bent vannak a
bevételek, de nincs egy forint sem pluszban. Július végén látják az iparűzési adó számait,
hogy abból lesz-e plusz vagy nem. A 2,5 millió Ft. nem akkora összeg, hogy ne lehetne
valahol fedezetet találni, van-e arra garancia, hogy a többi az idén nem tudják hozzá tenni. 2
millió Ft. van sporttámogatásra, fejlesztésre tervezve, a sportkör is húzza évek óta…
Bencze István polgármester: Most kell nekik is az 1,4 millió Ft. a napokban a pálya másik
felének a kerítésére.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A bölcsőde tervezésének kiadása melyik évet fogja
érinteni?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az építési engedélyes, az ideit költségvetést, a nyáron várhatóan
megjelenik a pályázat. A projektmenedzser a délelőtt folyamán hívta telefonon, hogy az
egészségház közbeszerzés kiírását a jövő héten fogja tárgyalni a testület, két részre van
bontva, az egyik az építési illetve kivitelezési tervek elkészítését tartalmazza, a második a
bontás. A bontást el kellett különíteni, mert ha a bontással együtt szerepel, a
pénzügyminisztériumtól a kiegészítő támogatást nem kaphatják meg, mert a projekt
összköltsége jóval meghaladja az eredetit. Azt kérte a projektmenedzser, elvi döntést kér
arról, hogy a hitelfelvételt elindíthatják, mert a közbeszerzésbe be kell írni, hogy annak
fedezete rendelkezésre fog állni. Legalább ilyen szinten el kell indulni, vagy vissza kell
mondani az egészségházas pályázatot. 62.480 e Ft. a jelenlegi állás szerint az önrész összege,
ebből 31 millió körüli a bontás. Ehhez még hozzá jön – ami nem az idei évet terheli –
berendezés, parkosítás, egyéb dolgok stb.
Bencze István polgármester: Egyelőre maradjanak a DUSE-nél.
Korona Sándor képviselő: A testületnek felelős döntést kell hozni, fontossági sorrendet kell
felállítani, nem senki ellen és nem senki mellett irányul egy vélemény, a testület az össz
egészét kell figyelni. A 6 millió és a 66 millió Ft. között rengeteg a különbség, az egyik a falu
összérdekeit képviseli, szolgálja egy egészségügyi centrum formájában, a másik egy kisebb
réteget.
Bencze István polgármester: A kisebb réteg a falu gyermekei.
Korona Sándor képviselő: Gondolják át jól a dolgokat, mert az idén még egy sor pályázat
lesz kiírva, annak is kell önrész, van egy pár olyan pályázat, amely folyamatban van, s arra
sincs fedezet. Ezt kell mérlegelni.
Varsányi Antal alpolgármester: Dilemma, fontos, hogy el van bontva a kerítés, ezt
mindenképen vissza kell állítani valamit, addig meg sem tud mozdulni. Az is fontos, hogy a
gyerekek sportoljanak, most komoly munka folyik a DUSE-ban a szülők támogatásával. A
kettő véleménye szerint nem függ össze, inkább összefügg, hogy a faluban létrehoztak már 56 olyan teret, amit nem lehet már szaporítani, nem tudják rendben tartani. Nézzék meg az
ingatlanokat, esetleg van-e olyan, amit tudnak nélkülözni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Júniusi soros ülésen „Egyebek”-ben szerették volna felvetni, hogy
olyan ingatlan értékesítését terjesszék a testület elé, amivel már láthatóan nem tud az
önkormányzat mit kezdeni. Az is egy vagyonhasznosítási mód, ha a nem hasznosítható
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ingatlant értékesíti és fejlesztésre fordítja. Úgy látják, hogy ingatlanértékesítés nélkül nem
tudják végig csinálni. A testület ezt vizsgálja felül. A vagyon ezzel nem fog csökkenni.
Varsányi Antal alpolgármester: Igennel szavaz, a támogatást meg kell találni.
Lázár József képviselő: A gyakorlókertből lett egy gyakorló pálya, amelyet nem csináltak
meg jól. Van egy lehetőség, hogy ezt az épületegyüttest elindítsák a jövő felé, akár a
korszerűsítés, akár a megvédés felé, vannak olyan része, amit illegálisan is használnak.
Támogatja ezt az elindítást, ha lehetőség van összeszedni ezt a pénzt. Szerepel a DUSE
anyagában, hogy a kézilabda pályától a Petőfi fa teljes egészében körbe lesz kerítve, két kaput
tesznek rá. A Dömsödi Napok rendezvényeinek egy részét a kézilabdapályán szokták csinálni,
ez marad továbbra is?
Szabó Andrea: A kosárlabdapálya mellett elfordul a kerítés, az aszfaltos kézilabdapálya
kimarad, lesz egy kiskapu, ahol át lehet menni a nagy pályára.
Muzs János képviselő: Idén a tárgyi eszközök felhasználásával nem kell elszámolni, most ott
2,5 millió önrészből valamennyi átcsúszik a kerítésből is, jövőre a következő résszel kell
elszámolni, az önrésznek azt a részét is át lehet csúsztatni. Az idei évre a 2,5 millió lenne,
amire mindenképen szükség lenne.
Szabó Andrea képviselő, DUSE elnöke: A DUSE ki tudja fizetni a másik önrészét is, mert a
számlájukon van pénz, az önrész ráér jövő évben.
Muzs János képviselő: Támogatja a kérelem teljesítését, az önrész biztosítását, mert
egyébként a 10 millió Ft. bukik, illetve, ha egy szerződés előkészítés alatt a DUSE visszalép,
nem valószínű, hogy a közeljövőben támogatni fogják.
(Csikós Lászlóné képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 8 fő)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A 2,5 millió Ft-tal meg tudnak birkózni, kiderül, hogy a
sportkörnek mikor kell, amit muszáj meg kell csinálni és a működőképességet meg kell őrizni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A bevételnövelés érdekében megvannak a lépések. A közterületfelügyelőről az összes plusz feladat le lett véve, ennek már megvan a folyománya, jönnek a
telefonok ezzel kapcsolatban, elő lett készítve a helyszíni bírságolás is. Nyilván, ha elkezdi, a
képviselőkön is csapódik a dolog, mindig lesz olyan, hogy őt miért bírságolták meg. Egyet ér,
ha kiszabják a bírságot és jogszerű, nem fogják visszavonni. A gazos ingatlanokkal
kapcsolatban is jóval több felszólítás ment ki, mint az elmúlt években.
Korona Sándor képviselő: Egy civil szervezetnek – hogy ilyen feladatot felvállal – csak
gratulálni lehet és támogatni kell. Most, hogy jönnek a háttérgaranciák, lehetősége, szívesen
megszavazná, hogy a 30 milliós segélykeretből csippentsenek le másfél, kétmilliót, mert
lesznek még olyan dolgok, amire még kell. Ha ingatlan eladással együtt van egy keret, egy
lehetőség, más a helyzet. Nem a DUSE ellen, nem a kerítés ellen, nem a dömsödi gyerekek
ellen, csak annyit kért, hogy legyenek óvatosak, figyeljenek oda, nagyon felelősségteljesen
kell dönteni, mert még csak a félévnél tartanak.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A szociális ügyeket intéző kolléganőkkel beszélt, tájékoztatásuk
szerint tartható a szociális keret, lehet hozadéka a dolognak, elmentek dolgozni.

6

Rengeteg munkájuk van a pályázatban, az sem szokványos, hogy a pályázatot jóvá is hagyták,
hosszú évek óta nem tudtak ilyen mértékű fejlesztést végrehajtani a sportpályán, mindig csak
toldás volt. Az energiatakarékos kazán is visszahozza a pénzt a közmű számlákban is. Ha nem
költenek ingatlanra, akkor teljesen tönkre megy. Valahol meg fog térülni ez a beruházás
valamikor.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Tényleg felelősséggel kell dönteni, ez nem jelenti azt, hogy az
igényeket ki kell zárni, csak nem az utolsó percben kell kapkodni a megoldás iránt, hanem
gondolkodjanak előre, hogy a többit is hogy oldják meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (VI.13.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Utánpótlás Sport
egyesület részére, az egyesület tao támogatásaihoz szükséges önerő biztosítására egyszeri,
vissza nem térítendő 2.500.000-Ft-os támogatásban részesíti.

A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a támogatási
szerződés megkötésére, és a támogatás kifizetsére.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő hatátozatot:
96/2019. (VI.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Utánpótlás Sport
egyesület részére, az egyesület tao támogatásaihoz szükséges önerő biztosítására egyszeri,
vissza nem térítendő 2.500.000-Ft-os támogatásban részesíti.

A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a támogatási
szerződés megkötésére, és a támogatás kifizetsére.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

3./ Egyebek
a./ Egészségügyi pályázattal kapcsolatos hitelfelvétel
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az EU projekttel kapcsolatban, hogy ki tudják írni jövő héten a
közbeszerzést, kell az, hogy az ahhoz szükséges önerőt az önkormányzat biztosítja. Egy olyan
elvi jellegű döntést hozzon a testület, hogy jelenleg legfeljebb 70 millió Ft. keretösszegig a
hitelfelvételnek az előkészítő lépéseit megtehessék, jelzi azt a szándékot a testület, hogy a
projekt megvalósításához fel kívánja venni a hitelt. Így a közbeszerzést tudnak arra
hivatkozni, hogy így kívánják megoldani.

7

Korona Sándor képviselő: Kérdezi, hogy ez a 70 millió Ft. tartalmazza az a tizenegynéhány
millió Ft-ot, amit egyszer már megszavaztak, hogy legyen?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem, a 62 millió Ft. most 70-re változott, a végleges szám a
közbeszerzés végén lesz meg.
Korona Sándor képviselő: Beszéltek korábban az egészségházzal kapcsolatban és más egyéb
fejlesztéssel kapcsolatban. Nem célszerűbb-e nem 70 milliót, hanem megcélozni ennél
magasabb összeget. Vagy pedig akkor újabb hitelről kell a testületnek döntenie.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem csak banki, engedélyeztetési eljárás is szükséges, projekthez
kötődik a hitelfelvétel. Amit az egészségügyi projekthez vesznek fel és engedélyeztetnek,
abból nem valósítható meg másik projekt. Azok pedig nem kormányzati engedély kötelesek.
Muzs János képviselő kérdezi, mit lehet tudni a Nagy tanyai útról?
Bencze István polgármester: Semmit, visszautalták azt a pénzt, amit az önkormányzat
befizetett. 45 nap elteltével – szerződést kötést követően – tudnak érdeklődni. Június végén
kérnek egy friss tulajdoni lapot. Megkérik a közútkezelőt, hogy szólítsa fel az új tulajdonost a
kátyúzásra.
Visszatérve a hitelfelvételre, az elhangzottak alapján kialakult az az elvi álláspont, hogy
kezdeményezzék a hitelfelvételt az egészségügyi pályázathoz.
Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (VI.13.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy kezdje meg az egészségügyi központ kialakításéhoz szükséges
hitelfelvétel előkészítését.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
97/2019. (VI.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy kezdje meg az egészségügyi központ kialakításéhoz szükséges
hitelfelvétel előkészítését.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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b./ Bölcsőde építésével kapcsolatos telekmegosztás
dr. Bencze Zoltán jegyző: A bölcsőde építése miatt a telekmegosztás a Földhivatalnál
folyamatban van. Az ezzel kapcsolatos határozatot ki kell egészíteni azzal, hogy a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárásban eljárhat.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (VI.13.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező dömsödi 713-ú hrsz-ú ingatlan megosztásához a Gondolat
és Megvalósítás Kft. 585/2018. munkaszámú változási vázrajza szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a telekalakítási
eljárás megindítsa, és abban teljes jogkörrel az Önkormányzat képviseletében eljárjon
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2019. június 30.

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
98/2019. (VI.13.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező dömsödi 713-ú hrsz-ú ingatlan megosztásához a Gondolat
és Megvalósítás Kft. 585/2018. munkaszámú változási vázrajza szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a telekalakítási
eljárás megindítsa, és abban teljes jogkörrel az Önkormányzat képviseletében eljárjon
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2019. június 30.

Bencze István polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy ma volt Kecskeméten a
DTKH Társulási Tanács ülésén, ahol a dömsödi lerakó is szóba került. A lerakó a az elmúlt
hetekben bezárt, a dömsödieknek továbbra is lehetőségük van heti egy alkalommal
beszállítani egy m3 hulladékot. A zöldet ugyanúgy be lehet szállítani, akár fekete zsákban is,
csak ott ki kell üríteni. Ma Kecskeméten nem döntöttek a Dömsödöt is érintő nagy projektről,
három hét múlva ismét összeülnek, addig az irányító hatóságnál próbálnak alkudni a társulás
vezetői és a szolgáltatók. Több mint 10 milliárdos beruházás lenne a 106 település
kiszolgálására, egy milliárd Ft. hiány mutatkozik, minden helyszínen szerettek volna
lecsippenteni, de Dömsöd vonatkozásában nem tudja elképzelni, ezt tudomásul vették.
Korona Sándor képviselő: Az 51-es úton a Mizse boltnál a csatornafedélnek nagyon erős
hangja van, annyira ki van lazulva, hogy nagyobb kamion esetén a házaknak is gondot okoz.
A nagy hőségre tekintettel jó lenne, ha a kiültetett tölgyfákat és az 51-esút melletti fákat jó
lenne egy kicsit locsolni, legalább hetente egyszer.
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Bencze István polgármester: Hétfőn írnak a DAKÖV-nek, hogy állítsák helyre.
Tudomása szerint hetente többször locsolják, holnapi nap folyamán rákérdez.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Elkezdődtek a meleg aszfaltos kátyúzások ma, itt van az útépítő
cég, ma a kivágásokat, kitakarításokat, holnap a javításokat végzik. A Tavasz u. és Határ u.
garanciális javítását is elvégzik.
Muzs János képviselő: A Horváth-kertben le van téve egy üvegkonténer, körülötte sok a
szemét.
Bencze István polgármester: Hétfőnként egy teherautónyi szemetet visznek el.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Visszanézik a kamerát, nem sok sikerrel. Tervezik, hogy a
közterület-felügyelő a rendőrrel közös szolgálatban, vagy esetleg hétvégén kimennének.
Jövő héten egyeztet az őrsparancsnokkal, hogy közös szolgálatokat hozzanak össze.
Ispán Ignác képviselő: Kérdezi, hogy közvilágításra van-e kapacitás? Vörösmarty utcában a
kanyarban van egy hosszú sötét folt. Az ott lakó hajlandó valamennyi összeggel hozzájárulni
a bővítéshez, ha csak bővítéssel lehet megoldani.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ott nem lesz elég a lámpatest, ott a közelben nincs közvilágítási
szál sem. Oszlop bővítéssel és szál bővítéssel lehetne megoldani.
Bencze István polgármester: Tegnap felkeresték a Dabi szigeti útról és kérdezték, hogy
elkezdhetnek-e gyűjteni aszfaltozásra, mikor tájékoztatta, hogy a számítások szerint 20 millió
Ft. körül lenne, elálltak szándékuktól. Kb. 2-3 millió Ft-ra gondoltak.
Ispán Ignác képviselő: Bucsi köz folytatása lesz kátyúzva?
Bencze István polgármester: Az a pályázat keretében lesz felújítva.
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

