JEGYZŐKÖNYV
Készült Dömsödön, az Oktatási és Művelődési Központban (Dömsöd, Béke tér 2.) 2019.
február 1-én megtartott falugyűlésen.
Bencze István polgármester köszönti a falugyűlésen megjelent mintegy 50 főnyi lakosságot,
köszönti a meghívottakat, dr. Tóth Károly alezredest, a Kiskunlacházi rendőrőrs
parancsnokát, Szabó Gábort, a DTKH Zrt. termelési igazgatóját, Bodonyi Kovács Tamást, a
DAKÖV. kft. főmérnökét, a ráckevei üzemigazgatóság üzemfőmérnökét.
Felkéri a meghívott vendégeknek, néhány szóban tájékoztassák a lakosságot. Mielőtt dr. Tóth
Károly alezredesnek átadja szót, elmondja, hogy mint tapasztalható, Dömsöd közbiztonsága
az elmúlt négy és fél évben soha nem látott módon megszilárdult, kivéve az utóbbi háromnégy hónapot. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a ráckevei kapitánysággal, most hosszabbították
meg a Dacia Duster gépkocsi haszonkölcsön szerződését, amelyet a rendőrség részére
bocsátott az önkormányzat. Az utóbbi hetekben történt tragikus esemény – drogfogyasztás –
felderítését várják a rendőrségtől.
dr. Tóth Károly r. ezredes: A Ráckevei Rendőrkapitányság részéről megköszöni azt a
segítséget, amit már közel hat éve kapnak az önkormányzattól. A kapitánysághoz tartozó 11
település közül Dömsödről kapják a legtöbb segítséget, a sok más egyéb technikai segítség
(térfigyelő rendszer, KMB iroda felújítása folytán megfelelő munkakörülmény biztosítása
stb.) mellett munkájukat nagyban megkönnyíti a gépkocsi, amit rendelkezésükre bocsát
immár hatodik éve az önkormányzat.
A polgármester által felvázolt – utóbbi hetekben felmerült – probléma olyan súlyú, hogy
valóban kiemelt figyelmet kell fordítani. Minden olyan eszközt bevetnek, amit a törvény és a
jogszabályok megengednek. Folyamatban lévő nyomozásról nem tud konkrét adatokkal
szolgálni, folyik a nyomozás, kiemelt figyelmet fordítanak erre az esetre. Akinek olyan
információja van, amivel tudják segíteni az eljárás eredményes befejezését, kéri, hogy azt
bocsássák a rendőrség rendelkezésére.
Bencze István polgármester: Rendszeresen részt vesz a Ráckevei rendőrkapitány és a Pest
megyei Rendőrkapitányság tájékoztatóján, olyan statisztikai adatokkal szembesül, amit meg
tud erősíteni, hogy Dömsödön kevés az probléma. Belterületen teljesen kiszűrték, egyrészt a
rendőrök, másrészt a polgárőrök, s a kamerarendszer miatt, mely óriási visszatartó erő.
A közbiztonsággal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Bencze István polgármester felkéri Bodonyi Kovács Tamást, a DAKÖV. Ráckevei
üzemigazgatóság vezetőjét, tájékoztassa a jelenlévőket.
Bodonyi Kovács Tamás: Az elmúlt évi falugyűlésen elég sok probléma volt az ivóvíz
minőségével és a szennyvíz szaghatással. Tavaly április májusban sikerült véglegesen pontot
tenni a probléma végére. Májustól nem érkezett egyetlen panasz sem az ivóvízzel, sem a
szaghatással kapcsolatban. Ezt negyed év alatt sikerült megoldani az önkormányzattal
közösen, kerestek sokféle megoldási lehetőséget, úgy gondolja, a legjobbat találták meg, mert
ezzel a fertőtlenítést is megoldották.
Két éve vezeti a ráckevei üzemmérnökséget, korábban elég sok probléma volt Ráckevén és
Dömsödön a szennyvízrendszerrel, az utóbbi időben sikerült elég jól felfejleszteni a szennyvíz

ágazatot, a szennyvíz problémákat is sikerült lekezelniük, ennek eredményeként az
ügyfélszolgálatra nagyon kevés panasz érkezik.
Lázár József képviselő: Valóban csökkent a szaghatás az átemelőnél, elérik-e valamikor, hogy
szagmentesen működjön az átemelő?
Bodonyi Kovács Tamás: Ott két átemelő van, a régi és az új. A régi átemelő szaghatás
elhárítása folyamatban van, az az RSD projekthez kapcsolódik, abban nem tudnak lépni csak
úgy, hogy lesz egy önkormányzatok által tartandó egyeztetés, ott a kivitelező még nem
végezte el a dolgát, egy szerződést nem hajtott végre. Most egy erősebb ráhatást szeretnének
gyakorolni, ahhoz nem nyúlhatnak hozzá, az egy projekt része volt, folyamatosan hívják fel a
kivitelező figyelmét, hogy mihamarabb fejezze be azt munkát, amit elvállalt. A másik
átemelőnél egy biofilter behelyezése még hátra van.
Ács Balázs: Kérdezi, hogy hogyan sikerült megoldani az ivóvizes problémát? Egy évvel
ezelőtt elhangzott, hogy feltételezhetően a lakosság szennyezi a vizet.
Az lenne az ideális, ha az ivóvíz rendszer egy teljesen zárt rendszerű lenne, alapvető lenne,
hogy minden vízóra mellé egy biztonsági szelepet beépíteni, és visszafelé nem tudna menni.
Ezzel meg lehetne akadályozni, hogy a lakosság szennyezze a vizet.
Bodonyi Korács Tamás: A megoldást a TwinOxide szer adagolása hozta meg. Ez egy erős
oxidáló szer, nagyon kis mennyiség kerül a vízbe, folyamatosan jelentik az ÁNTSZ felé a
klorid tartalmát.
Tudomása szerint jelenleg Magyarországon a visszacsapó szelepet a víziközmű szektorban
nem alkalmazzák. Az ötlet nem rossz, felveti a legközelebbi üzemfőmérnöki megbeszélésen,
nem tudja, mit tudnak ebből kihozni.
Tavalyi évben több helyen voltak kint a kollégák a belső hálózatokat ellenőrizni. Mintegy 30
ellenőrzés volt, 1-2 esetben tapasztaltak visszaélést, hogy a házi rendszer össze van kapcsolva
az ivóvíz rendszerrel.
Csia Sándor: A hálózatfejlesztésről érdeklődik, a Neptunon több száz üdülő ingatlan van,
állandó lakosok, üdülők. Tudják, hogy önköltséges, de várható-e?
2,5 éve működik az RSD projektben megvalósult szennyvízrendszer, tökéletesen működik, de
vízórát kellett rakni, amely 60 ezer Ft-os beruházást jelentett. Néhány bekötés volt azóta is a
környéken és meglepetésére nem kellett vízórát szereltetni a lakosoknak, átalánydíjas lett a
számlázás. Kérdezi, hogy neki miért kellett, ha nekik nem.
Bodonyi Kovács Tamás: Ezt nem tudja, ki fogják vizsgálni, kéri, hogy írásban, e-mailben
vagy telefonon jelezze a DAKÖV felé.
Az RSD projekttel kapcsolatban elmondja, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban problémák
adódtak, a gerincvezeték megvalósult egy bizonyos szintig, a rákötéssel kapcsolatban
problémák adódtak, a vízi közmű társulatnál problémák merültek fel, nem tudni, hogy lesz
megoldva a tényleges kivitelezés. Az RSD projekt honlapjáról tájékozódhatnak az érintettek.
Csia Sándor: Ha már a gerincvezeték elkészült, kötelezni kellene az ott lakókat, hogy
kössenek rá, kötelező lenne nekik is rákötni. Natura 2000 területről van szó és még mindig
megy a talajba a szennyvíz.
A szolgáltatással kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

Bencze István polgármester: Az elmúlt évben a kormány átszervezte a hulladékgazdálkodási
rendszert, ennek eredményeképpen Dömsöd a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
rendszerből átkerült a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási rendszerbe. Ezzel
párhuzamosan a köztisztasági közszolgáltatást végző Vertikál Zrt. szerződése megszűnt. Ezt
követően 2017. szeptembertől az ÖKOVÍZ Kft. lépett be, majd a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, aki a Kunépszolg Kft. ügyvezetését is átvette.
Szabó Gábor DTKH termelési igazgató ismertette a DTKH rendszerét. A DTKH Nonprofit
Kft 101 településen szolgáltat, közel 620 ezer lakosnak. Ennek a társulásnak tagja Dömsöd és
alelnöke Dömsöd polgármestere. A térségben a Kunépszolg Kft. végzi a közszolgáltatást,
melynek ügyvezetője. Négyféle szolgáltatásból tevődik ki a hulladékgyűjtés, hetente a fekete
kuka vegyes hulladék begyűjtés, kéthetente a szelektív gyűjtés, négyhetente a zöldhulladék
gyűjtés és évi két alkalommal a házhoz menő lomtalanítás.
Ezt a négy begyűjtést fedezi a szolgáltatási díj, ezen kívül a dömsödi lakosságnak lehetősége
van egy köbméter hulladékot évente beszállítani a lerakóra.
A társulás elnyert a térség hulladékgazdálkodási fejlesztésére közel 10 milliárd Ft-ot, ebből a
dömsödi lerakó mellett épülni fog egy átrakó állomás, illetve egy komposztáló is. Várhatóan a
jövő évben már oda tudja vinni a többlet zöldhulladékát a lakosság. Amit még érez ebből a
fejlesztésből a lakosság, az a három kukás rendszer bevezetése. A szelektív gyűjtésre és a
zöldhulladék gyűjtésre is külön edényzet térítésmentesen kerül ki a lakosság részére.
Ács Balázs: Az autósboltban elég sok papírhulladék, keménypapír hulladék képződik az
üzletben, fólia. Szelektíven gyűjtik zsákokban, nem nagyon tudnak vele mit kezdeni.
Próbálták kivinni a telepre, nem ment, csak a szelektív hulladékot gyűjtő kukás autóra
lehetne. Nincs megoldva teljesen, nem lehetne fogadni a telephelyen, ha kiszállítják?
Szabó Gábor: Utána fog nézni, be lehet vinni, a kollégái tévedtek.
Tóth László: A lakosságnak szerződése van, esetleg nem fizette be a kiküldött csekket, van
szolgáltató (pl. gázszolgáltató) aki emlékeztetőt küld ki a lakosnak az elmaradásról. Ez a
DTKH-nál hogy néz ki, küldenek-e emlékeztetőt. Sajnos az előző szolgáltató nem küldött és
egy 4-5 éve be nem fizetett egyetlen számla tizenötszörösét kéri a behajtással megbízott
ügyvéd. Jelenleg a tartozóknak mi a sorsa?
Szabó Gábor: 2016-ban központi irányítás lett kialakítva, 2016-tól a közszolgáltatóktól
elvették a számlázást, nem a szolgáltatóhoz folyik be a bevétel, hanem az NHKV Zrt-vel
számolnak el negyedévente, s onnan kapják meg a szolgáltatási díjat egy díjképlet alapján,
melyet egy rendeletben határoztak meg. (ismertette az elszámolás alapját) Az NHKV Zrt. a
nem fizetőket átadja behajtásra. Az NHKV elszámolása a szolgáltatóval liter alapú, a
begyűjtött leszámlázott liter alapján kapják meg a bevételüket, ezért érdekük, hogy
ellenőrizzék, ki az, aki fizet és ki az, aki nem, illetve a szerződés szerinti edényzete van-e.
Nem tudja pontosan, hogy kezeli a kintlévőségeket az NHKV.
Zilling Krisztián: Az elmúlt időszakban volt lehetőség arra, hogy a többlet zöld hulladékot
szombaton kivihették a lakosok a lerakóra, idén is lesz ilyen lehetőség?
Szabó Gábor: Igen lesz ilyen lehetőség.
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ettől az évtől a zöld hulladékot
korlátlan mennyiségben ki lehet tenni, de csak a DTKH által forgalmazott lebomló zsákban.

Péntekenként 13-18 óra között az OMK-ban tartott ügyfélszolgálaton lehet plusz lebomló
zsákot vásárolni.
Bencze István polgármester – miután a vendégekhez kérdés, észrevétel nem hangzott el –
megköszönte részvételüket és a tájékoztatásokat.
A továbbiakban prezentáció segítségével tájékoztatást adott a 2014-2019. közötti
beruházásokról, fejlesztésekről, az elnyert pályázatokról, valamint a 2019. évi tervezett
beruházásokról. (mellékletként csatolva.)
Bencze István polgármester: Ugyan nem az önkormányzat beruházásában valósul meg, de
örül annak, hogy Dömsödön épül egy új katolikus templom, amely 2019-ben felépül.
Megköszönte a segítséget azoknak, akik az anyagiakon kívül a jobbítás szándékával tanáccsal,
ötletekkel, javaslatokkal segítették munkájukat. Megemlíti a Banyákat, Ju és Zsu Társulat,
Dezső Lajos AMI, általános iskola, nincs olyan rendezvény, ahol ne segítenének.
Az idén ünnepli a település Dab és Dömsöd egyesítésének 80 évfordulóját, amelyhez várják a
lakosság ötleteit.
A továbbiakban átadja a jelenlévőknek a szót, akik kérdéseiket, hozzászólásaikat megtehetik.
Csia Sándor: A fúrt kutak regisztrációjával kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni.
Ács Balázs: Az RSD projekttel kapcsolatban elhangzott, hogy 52 %-ban valósult meg. Káosz
volt, szervezetlenség, jött az állami pénz, jöttek az ország minden részéről kivitelezők, s
felháborító, hogy a pénz elment. A szervezetlenséget bizonyítja, hogy míg az egyik
ingatlantulajdonosnak mérőórát szereltek fel, addig a másik ingatlanon átalányt fizetnek.
Szigetbecsén előfordult, hogy volt, aki be sem fizette és rákötötték a hálózatra.
Bencze István polgármester: Az RSD projekttel kapcsolatban elmondja, hogy jövő héten l esz
egy megbeszélés a Daköv Kft. vonzáskörzetébe tartozó öt településsel, hogy hogyan tudnának
előbbre lépni, hogy minden bekötés megtörténjen. A társulat új vezetése meg fogja szerezni a
befejezéshez szükséges hiányzó pénzt, ha máshogy nem, akkor 10-20 ezer Ft-ok
beszedésével. Jogos a felháborodás, valóban akkor van értelme, ha minden ingatlan be van
kötve és nem a Dunába megy a szennyvíz.
Ivóvíz hálózat fejlesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Daköv Kft. árajánlata az
önkormányzat birtokában van, 13 utcára 100 milliós nagyságrend. Minden utca képviselőjét
megkeresik, az ott lakókat egy levélben, ki az, aki rákötne a vízhálózatra. Ha 50 % + 1
megvan, akkor meg tudják rendelni, s akkor a többi ingatlan tulajdonosát is kötelezni tudják.
A továbbiakban dr. Bencze Zoltán jegyző a fúrt kutakkal kapcsolatban adott tájékoztatást.
Az országgyűlés decemberben elfogadott törvénymódosítás szerint 2020. december 31-ig
kitolták az engedélyezési eljárás benyújtásának határidejét, illetve a kormány újra fogja
szabályozni az engedélyezés részletszabályait. Várhatóan az eljárási szabályok egyszerűsödni
fognak, mindenkire kedvezőbb feltételek lesznek az eddigieknél.
Simon Sándor: Az önkormányzatnak ajánlott bevételt növelő beruházást, egy napelem park
létrehozására, amely közel 170 millió Ft-os költséget takar, ebből a falunak éves szinten a
megtermelt energiából 20-30 millió Ft. bevétel származhat. Ehhez szeretne segítséget
nyújtani. Vannak ötletei közvilágítással kapcsolatban, 14 millió Ft. körüli az éves közvilágítási díj, erre is tudna javaslatot tenni egy 40-50 millió Ft-os beruházással.

Két fajta frendszerben működik a napelem park létrehozása, államilag támogatott rendszer,
amely már teljesen le van terhelve, illetve 2020-tól minden település megkaphatja a metáros
támogatást, amely nyitott minden falunak, támogatják, valószínű, hogy jó eséllyel ezt meg is
kaphatja a település.
Bencze István polgármester: A képviselők megkapták a Simon Sándor által tett javaslatot, a
február 13-i ülésen, a költségvetés tárgyalásakor kerül napirendre.
A továbbiakban néhány 2018-2019-re vonatkozó gazdasági adatokat ismertet.
2018-ban a bevételi és kiadási főösszeg 1.448.000.000.-Ft.ra tervezték, év végére
1.689.000.000.-Ft-ra módosul, a bevétel 1.558.000.000.-Ft. a kiadás pedig 1.385.000.000.-Ft.
A 200.000.000.-Ft. különbözet abból adódik, hogy a pályázati pénzek, amit az idén
használnak fel, már itt vannak a számlán. Kiemeli a szociális támogatásokat, melyre 39 millió
Ft-ot költöttek. Összehasonlításképpen Ráckeve 20 millió Ft-ot költ szociális támogatásra.
2019. évre 32 millió Ft-ot terveztek szociális célra. A 2019. évi költségvetés – melyet február
közepén hagy jóvá a képviselő-testület – 1,6 milliárd Ft. javaslattal kerül a testület elé. A
pályázati pénzekkel a 2 milliárd Ft-ot meg fogja közelíteni. 2018. évi támogatás közül kiemeli
a családsegítő szolgálat fenntartására 41 millió Ft-ot költöttek. 2019-ben 3,2 millió Ft-ot
terveznek a civil szervezetek támogatására.
Ács Balázs: Emlékezete szerint a kilencvenes évben 100 millió Ft. volt a település
költségvetése. Mi az oka, hogy a szociális kiadások ennyire magasak a környező
településekhez képest, sok a rászoruló, az elesett azért, vagy ilyen kiemelkedően jó az
önkormányzat, van pénz és adnak mindenkinek?
Bencze István polgármester: Ráckevén is érint annyi családot ez a probléma, mind
Dömsödön, Ráckevei központi hely, sokkal jobbak a munkalehetőségek, kevesebb
közmunkással dolgoznak. A képviselő-testület februárban valamennyit visszavesz ezekből a
támogatásokból. Sajnos vannak kifejezetten elesett családok, akik a támogatások nélkül nem
tudnának létezni, de vannak olyan családok is, akiknek erről szól az életük. Megfelelő
bizottságok, Népjóléti Bizottság, Oktatási Bizottság, polgármesternek még jobban oda kell
figyelni, kinek, mennyit adnak.
Zilling Krisztián: Tavaly is elhangzott, hogy a Duna-parti útszakaszok a Vízügy
fennhatósága alá tartoznak, s az önkormányzat nem tud pályázni, mert nem az ő tulajdona.
Szó volt arról, hogy tárgyalást kezdeményeznek az utak átadásáról, ebben történt-e
előrelépés?
Bencze István polgármester: A tárgyalásokon túl vannak, levélváltások történtek ebben az
ügyben, átadnának mindent, még a kék zsilipet is át akarták adni. Ez az év biztosan rámegy
arra, hogy ezeknek az utaknak a tulajdonjoga, a kezelői joga tisztázódjon.
Itt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy sajnálatra a külterületi utas pályázatuk nem nyert, így a
Nagy tanyai út felújítására nincs esélyük. Amint kimegy a föld fagya, ismét kátyúzni fogják
az utakat. Saját erőből nem tudnak útfelújítást végezni, továbbra is Dömsöd a legszegényebb
település Pest megyében, az egy főre jutó személyi jövedelemadó itt termelődik meg a
legkevesebb Dömsödön. Bízik abban, hogy azáltal, hogy a Pest megyei régió leszakad
Budapesttől 2021-től, így minden olyan pályázaton részt tudnak venni, amire eddig nem
voltak jogosultak.

Zilling Krisztián: A Bucsi köz felújítását tartalmazó pályázat sikeres volt, kérdezi, hogy vane esély arra, hogy a Bucsi köztől az átvágásig önerőből fel tudják-e újítani a szakaszt, van rá
reális esély?
Bencze István polgármester: A kivitelezővel történő megegyezés kérdése.
Zilling Krisztián: A közútkezelő felé jelezni kellene, hogy az 51-es út Kiskunlacháza táblától
Dömsöd felé – néhány kisebb szakasz kivételével – katasztrofális. Van-e az önkormányzatnak
ráhatása, hogy történjen valamilyen szintű javítás, és nem sebességkorlátozó tábla
kihelyezése.
Bencze István polgármester: 2018. év elején megkereste a Közútkezelő azzal, hogy hány
kamionnyi mart aszfaltot kér Dömsöd a Kiskunlacháza-Dömsöd közötti útszakasz
felmarásából. Azóta sem martak egy centit sem. Folyamatosan jelzik a hibákat a közútkezelő
felé. Az apaji út bevezető szakaszát legalább hat alkalommal jelezte, valamikor nyáron
megcsinálták.
Csia Ferenc: Több lakos társa nevében a Nagy-tanyai út felújítása felől érdeklődött volna.
Egy hét végén ezernél is többen közlekednek arra és az autókban hatalmas károk keletkeznek.
Bencze István polgármester: Nem mondtak le róla, de saját erőből nem tudják megvalósítani
a mintegy 100 milliós beruházást. Egyébként a kátyúzás is több millió Ft-ba kerül évente.
Csia Ferenc: Szó volt róla, hogy lesz talán megoldás a Neptunon közvilágítással
kapcsolatban. Lesz-e valami a közvilágításból? Az oszlopok a csatorna parton vannak.
Probléma, hogy a platánfákat közel ültették a Duna-parthoz, a gyökerük a levegőben van.
Bencze István polgármester: Közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy kísérleti jelleggel
az Attila utca folytatásában feltesznek két napelemes közvilágítási lámpát, kipróbálják.
Amennyiben beválik a napelemes lámpa, bár a Duna-partona nagy fák miatt lehet, hogy nem
lesz hatékony. Minden évben kapnak 10-15 közvilágítási lámpa bővítési lehetőséget, utána
néznek az ELMÜ-nél, itt kéri Simon Sándor segítségét, nézzen utána az ELMÜ-nél,hogy
megy-e közvilágítási szál. Ha nem megy arra közvilágítási szál, annak kialakítása tíz milliós
nagyságrend.
Csia Ferenc: A Neptun úton amióta leterítették a mart aszfaltot, olyan porterhelés van, amely
már káros az emberek egészségére. Az sem egészségek, hogy a szénhidrogén vegyület porát
(mart aszfaltot) belélegezzék. Nem lehet a mosott ruhát kiteregetni, mert koszos lesz a ruha,
nem csak a száguldó autók miatt, hanem a szél fújja az aszfalt port.
Bencze István polgármester: Az elmúlt éppen kísérleti jelleggel egy mart aszfaltos utcát
emulziós keverékkel leszórták, makadámszerű utat vártak, sajnos ugyanúgy kikátyúsodott,
porolt. Sok ilyen utca van, közösen kell megoldást keresni.
Csia Ferenc: Többen jelezték azt a problémát, hogy a Nagy tanyai út mellett rengeteg a
parlagfű, a buszfordulónál, mint az őserdő, annyi a parlagfű. A csatorna parton ugyancsak.
Bencze István polgármester: Legyen írásbeli bejelentés, az írásbeli bejelentésre
kötelességünk intézkedni.

Szűcs Sándor: Kérdezi, hogy a Vasút úton lévő áteresz híd leszakadt, mikor lesz megjavítva,
mert a Bercsényi utcába folyik visszafelé a víz. Nagy esőzés alkalmával nem folyik el a víz a
máléba, visszafelé folyik a Bercsényi utcába.
Bencze István polgármester: Megtekintik a helyszínen.
Marton György: Mi lesz a József Attila utcával, esőzések alkalmával befolyik a kertjébe a
víz.
Bencze István polgármester: Ugyanazt tudja mondani, mint a többi tizenöt utcára, fel kellene
újítani. Jövő héten megnézik, mit tudnak csinálni.
Csatári Jánosné: Már több ízben kérte, hogy a József Attila utca elejére helyezzenek ki egy
zsákutca jelző táblát, mert az udvarukat autófordulónak használják azok, akik eltévednek és
behajtanak az utcába.
Kérdezi, hogy az orvosi rendelő az utcából el fog költözni az új egészségügyi központba?
Rendelési időben ott nagyon sokan parkolnak.
A kenyérbolt és a Rákóczi út sarkon a forgalmi viszonyokat tisztázni kellene, és táblával jó
lenne szabályozni a forgalmi rendet, mert balesetveszélyes.
Bencze István polgármester: A rendelő elköltözik, a lakás marad.
Évekkel ezelőtt már próbálták rendezni ott a teret, a forgalmi rendet, de a közútkezelőnek nem
tetszett. Ki kellett volna venni a villanyoszlopot, földkábellel kiváltani, egyszerűbben meg
lehetett volna oldani. A legutóbbi testületi ülésen beszéltek arról, hogy a volt ruházati bolt
előtti teret a Dömsöd-Dab egyesítése 80 éves jubileuma alkalmából rendezik. Ha azt
megcsinálják, ismét megkeresi a közútkezelőt, hogy egy olyan forgalmi rendet alakítsanak ki,
amely esztétikus és biztonságos.
Gábor István: Dübörög a gazdaság, jó irányban, jó lenne a környékben az ipari
munkalehetőségeket egy kicsit megtámogatni, hogy egy 20-50 fős cég esetlen idejönne, jó az
infrastruktúra, bevételi lehetőség lenne a településnek.
Az út menti szemeteléssel kapcsolatban esetleg mobil kamera felszerelésével vissza tudnák
szorítani a szemetelést.
Bencze István polgármester: Az elmúlt évben minden hónapban egyszer a település
üzemeltetési csoport összeszedte a településhatárig a szemetet, az idén még nem volt
lehetőség, nagyon kevés az ember. Munkahely, ipari parkkal kapcsolatban: Dömsödön
jelenleg nincs olyan szellemi potenciál, amire egy befektető idehozna egy üzemet. A szabad
kapacitásra gondol, nincs segédmunkás, a dömsödi vállalkozók nem kapnak értelmes, jó kezű
segédmunkást. Kialakult Magyarországon egy olyan tendencia, hogy Dömsöd kiesik ebből a
vérkeringésből. Itt van Ráckeve, 10 km-rel közelebb Budapesthez, kong az ürességtől, nincs
rá igény, ingyen sem kell senkinek. Dömsödre egyetlen esetben hoznak 50-100 főt
foglalkoztató üzemet, csak személyes kapcsolat révén, azért, hogy profitot termeljenek, azért
nem hoznak ide üzemet.
Klenáncz Judit: Az 51-es út szemetelésével kapcsolatban felháborodását fejezi ki, nem
lehetett évek óta megfogni. Egy darabig össze lehet szedni a szemetet, mint elhangzott, az
önkormányzat már nem tudja megoldani. Jön a közútkezelő, lekaszálja az út mentén a füvet,
az ott lévő hulladékot, műanyag flakont stb. sok száz darabra darabolja, senki nem fogja tudni
összeszedni. A polgármesternek a közútkezelő felé jelezni kellene, hogy ez az állapot

tarthatatlan. Az 51-es úton a szigethalmi elágazástól az M0 útig valakik gyűjtik piros
zsákokba a szemetet, itt is hasonló módon kellene megszervezni, mielőtt a közútkezelő
szétdarabolja. Valamit csináljanak, fogjanak össze, ötletelést egy fórumon, hogy a szemetelőt
meg tudják fogni. Három éve csak beszélgetnek róla, egy helyben topognak.
Bencze István polgármester: Hetente több kocsi szemetet szednek össze a falun belül is, ahol
be van kamerázva a terület, ott nincs szemetelés.
Egyébként a coca-cola környékén a közútkezelő szedte össze a szemetet.
Láng András Településüzemeltetési csoport vezetője: A tavalyi év folyamán 9500 db 160
literes fekete zsákot vásároltak a településnek, ebből kb. 4500, ami a falu belterülete, a többi
külterület. Hetente két alkalommal mennek a szemetet összeszedni.
Sipos Lászlóné: A Szenttamási út mikor lesz kitakarítva a szeméttől? A Szőlők útján nem
lehet kimenni, a Wesselényi utcától kezdve benőtték a fák az utat annyira, hogy gépekkel sem
lehet lassan elmenni. A döglött disznótól a döglött birkáig minden megtalálható.
Bencze István polgármester: Ez a következő hónapok feladata, tavaszig ki kell tisztítani
addig, amíg ki nem hajt a zöld.
Jaksa Mihály: A Szenttamási úti szeméttel kapcsolatban elmondja, hogy ott minden egyes
földnek gazdája van, szólítsák fel, hogy egy megállapított határidőre végezzék el a
kitakarítását, az egy nyolc méteres felhajtó út volt valamikor, két teherautó is feltért egymás
mellett. Szólítsák fel a tulajdonosokat, s ha nem végzik el, akkor közigazgatási bírságot kell
kiszabni. Véleménye szerint ez nem az önkormányzat feladata, mindig is a földtulajdonosok
csinálták.
Szeretné kérni, hogy vegyék tervbe a Szenttamási út és a Kisfaludy utca pormentesítését.
Hogyan oldódott meg a piactér helyzete Dömsödön, érdemes-e ezzel foglalkozni, vagy volna
rá mód és lehetőség, hogy egy olyan helyen, ahol mindenki elfogadja, egy normalizált
piacteret kialakítani, mert a Horváth Kertben áldatlan állapot, az asztalokat úgy kell ki-be
hordozgatni.
Bencze István polgármester: A engedélyes tervek készen vannak, csak pályázati lehetőségre
várnak.
Piaccal kapcsolatban: Minden ciklusban felvetődött a piac kérdése és valamennyi képviselőtestület foglalkozott is vele, de soha nem született más megoldás, mint ami most van. Pár
hónapja volt egy olyan lehetőség, hogy pályázati segítséggel be lehetne fedni a piacot, de
kiderült, hogy Dömsöd ezen a pályázaton nem tud indulni. Minden ciklusban foglalkoztak
vele, de mindig elodázódott az ott működő kereskedők ellenállása miatt. Azért építették oda
az üzletet, mert a piac ott van kialakítva, ha elviszik a piacot, akkor bezárják az üzletet. Nem
nagyon tud jobb megoldást jelen pillanatban.
A Szenttamási út kitisztításával kapcsolatban megnézik a jogszabályi lehetőségét, hogy a
gazdákat felszólítsák, még az is megoldás lenne, ha közösen a gazdákkal tisztítanák ki. Ezeket
az utakat először ki kellene méretni.
Szűcs Julianna képviselő: Az utakkal kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szinte
Dömsödre lett kiírva a pályázat 9 útra, tavaly a képviselő úr be is jelentette, hogy 9 útjuk lesz.
Sajnos a pályázat megírásánál elkövettek egy hibát, a 9 útból 12 utat akartak. A három
kiegészítése miatt megbukott a pályázat, a 60 pontos pályázatból 40 pontot sikerült elérni. A
A Nagy-tanyai útnál is tudomása szerint nem teljesítették azokat a pályázati feltételeket. Úgy

gondolja, hogy ez a korrektséghez hozzá tartozik, de részben az önkormányzat is hibás, hogy
ez a pályázat elment, s ez most jön vissza, ezzel a pár úttal, s benne volt az Esze Tamás út is, a
József Attila utca is az elképzelésbe.
Bencze István polgármester: Szinte teljesen biztosak voltak a pályázat sikerességében,
azonban a mohóságuk miatt nem nyertek, mert a 9 utca helyett 12 utcát szerettek volna
leaszfaltozni, abban a biztos tudatban, hogy sikeres lesz a pályázat.
Simon Sándor: Említették, hogy a volt ruházati bolt előtti teret rendezik. Nem lehetne a
mögötte lévő épülettel valamit csinálni a tulajdonosnak, hogy a látképet ne rombolja.
Bencze István polgármester: Tudják-e a tulajdonost kötelezni, hogy az épületet kitatarozza?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem, mert nincs az önkormányzatnak építéshatósági feladatköre.
2012-ben elvették ezt a feladatkört.
Bencze István polgármester: Mindenképen olyan kertészeti megoldást kell kitalálni, amely
némi képen takarja a hátteret.
Simon Sándor: Esetleg megfelelő áron megvásárolni, hasznosítani valamilyen célra.
Bencze István polgármester: Ott vannak az üres épületeik. De erről majd a képviselő-testület
időben dönt.
A falugyűlésen több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, a falugyűlést bezárta.
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