
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült 2012. január 25-én Dömsödön, az Oktatási és Mővelıdési Központban megtartott 
falugyőlésen.  
 
Bencze István polgármester köszönti a falugyőlésen megjelent mintegy 70 fınyi lakosságot. 
Köszönti a meghívott vendégeket, Király András alezredest, a Ráckevei Rendırkapitányság 
helyettes vezetıjét, Sági Jánost, a Keve-Víz Kft. ügyvezetı igazgatóját, valamint Steigerwald 
Gábort, a Dömsödi Vízmő vezetıjét. A Bio-Pannónia Kft. képviselıje távolmaradását jelezte.  
Elsıként összefoglalta a 2011. évben végrehajtott feladatokat, majd tájékoztatást adott a 2012. 
évi  tervekrıl, elképzelésekrıl. 2011. évben nagy beruházás nem történt, a gazdasági válság az 
országra, s Dömsödre is kihat, mindezek ellenére úgy gondolja, hogy szégyenkezésre nincs 
ok. Eredményként említhetı, hogy 6 év óta a 2011. év volt az elsı, hogy nem volt 
költségvetési hiány, mely köszönhetı egyrészt a képviselı-testület racionalizálási 
programjának, melynek keretében az intézményekben kemény karcsúsítások, elvonások 
történtek. Köszönhetı másrészt a kormány segítségének, amikor is 19 millió Ft., majd 10+6 
millió Ft. vissza nem térítendı támogatást nyújtottak a településnek. Ebben nagy szerepe volt 
Pánczél Károly országgyőlési képviselınek, aki lobbizott a pályázatok sikeressége érdekében. 
A 2011. évi költségvetésbe beállított feladatok mögé pénzt tudtak hozzá tenni. Valójában 
pénz nem volt, melynek oka az adófizetési morál folyamatos hanyatlása. A feladat 
finanszírozása a befolyt bevételekbıl lehetséges, Ha az adó idıarányosan, tervezetten nem 
folyik be, akkor nem tudnak mit csinálni.  
Ismertette a 2011. évi költségvetés fıbb számait. A költségvetésbıl egyetlen adatot emelne ki,  
szociális kiadások 2010-ben 153 millió Ft. volt,  2011-ben több, mint 50 millió Ft-tal több, 
200 millió Ft., s ez sem volt elegendı. Tudvalevı, a térség legszegényebb települése Dömsöd, 
itt folyik be a legkevesebb SZJA., s ez meghatározza a helyzetét a településnek.  
2012-rıl néhány szóban. Az új önkormányzati törvény, a köznevelési törvény kapcsán a 
2012-es év átmeneti, sok változást hozó, az önkormányzatokat próba elé állító év lesz. A 
pályázati lehetıségek beszőkülnek, 2013-tól nyílnak meg ismét. Ha az iskola felújítására, 
óvoda bıvítésére nyílna pályázati lehetıséget, megfontolnák az önrészre hitel felvételét. 
2012-ben két nagy volumenő feladat lesz, a vízminıség javító projekt lebonyolítása, mely fél 
milliárdos beruházás lesz, melynek megvalósítása az ivóvíz ellátás kérdését hosszú idıre 
megoldja. Ennek kapcsán tájékoztatást kapnak az új vízi közmő törvényrıl.  
Másik nagy projekt, melyben Dömsöd is érintett másik 13 település mellett, az RSD. parti 
sávból szennyvíz kivezetése, mely a Duna-part csatornázása.  Ez Dömsöd vonatkozásában 5-
600 ingatlant érint az üdülıterületen. Ez kormány által kiemelt projekt, ez évben 
megkezdıdik a kivitelezés.  
Itt hívja fel a figyelmet arra, akik még nem fizették be a szennyvízcsatorna közmőfejlesztési 
hozzájárulást, azoktól ez évben keményen behajtják. Július 1-tıl mindenkinek – akinek 
ingatlana elıtt a  hálózat elmegy – kötelezı lesz rákötni a vízre és a szennyvízcsatornára 
egyaránt. Az idén várhatóan lehetıség nyílik a Leader program keretében a Petıfi tér – benne 
a Polgármesteri Hivatal – környékének falufejlesztési pályázat keretében történı 
megújítására. A pályázat 100 %-os támogatottságú.  
A Bazsonyi Vecsési Képtár nádtetı borítású, nagyon megkopott, ennek felújítását is tervezik 
2012-ben szintén a Leader program keretében, mintegy 3 millió Ft. értékben.  
Évek óta várnak a Hajós kastély befektetıire, egy olyan vállalkozóra, aki a település hasznára 
tudná hasznosítani ezt a csodálatos környezetben lévı szép fekvéső ingatlant. Elhatározás 
született arra, hogy ha tantermenként is, de elkezdik a felújítását. Döntés született arra, hogy 
az elsı felújított tantermet a tőzoltó egyesület kapja meg használatra.  
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A képviselı-testületnek gondolkodni kell a piacról, melynek komoly ÁNTSZ. feltételei 
vannak. A jelenlegi ıstermelı elárusítóhelyként mőködik.  
Utakat önerıbıl nem tudnak felújítani, ha lesz legalább 50 %-os támogatottságú pályázat, 
akkor van néhány olyan út, amit helyre kell hozni. A közelmúltban betontégla gyártására 
kaptak egy anyagot, ennek utána kell járni, közmunkásokkal lehetne gyártani, és felhasználni 
kisebb, keskenyebb utcákban.  
A 2012. évi közmunkaprogramról ma kaptak tájékoztatást. Az indulás még bizonytalan, de 
ismét pályázni kell.  
Közbiztonsággal kapcsolatban a héten megkeresik Pest megye Rendırfıkapitányát, kérve, 
hogy az ırsprogramba történı bekapcsolódás feltételeirıl tájékoztassa az önkormányzatot. 
Errıl a lakosságot a Dömsödi Hírnökben tájékoztatják.  
Befejezıdött a központi ügyeleti rendelı felújítása Ráckevén. Elmondható, hogy európai 
színvonalú, a XXI. sz. követelményeinek megfelelı rendelıben folyik az ügyeleti ellátás.  
 
Felkéri Király András rendır ezredest tájékoztatójának megtartására.  
 
Király András: Az ORFK. kezdeményezésére az elmúlt évben beindult az ırsprogram. 
Ráckevei Kaptányság területén Kiskunlacházán és Dunavarsányban tervezik az ırs 
kialakítását, a feltételeit már kidolgozták, országgyőlés elıtt van, pénz kérdése, hogy 
megvalósul-e. Az önkormányzatok önrészt vállaltak, ennek alapján döntik el, hol lesz ırs.  
Az elmúlt évrıl komplex értékelést nem tud mondani, mivel az éves értékelı még nem volt. 
Még mindig Pest megye a legfertızöttebb menye, az elmúlt évben 43 ezer bőncselekmény 
történt az elmúlt évi 39 ezerhez képest. Ráckevei kapitányság 3,5 %-ot tesz ki a 13 Pest 
megyei kapitányságból. Az elmúlt évhez képest a kapitányság területén csökkent a 
bőncselekmény száma, tavaly 1557, idén 1519 bőncselekmény történt. Dömsödre 
vonatkoztatva még jelentısebb a változás, 60 bőncselekménnyel történt kevesebb, mint a 
megelızı évben, a betöréses lopást kivéve. Ráckevei kapitányság területén történt 
bőncselekmények közül Dömsöd 15 %-ot tesz ki. A tavalyi 280 bőncselekménnyel szemben 
2011-ben 227 bőncselekmény történt. Az adatok ellenére vannak elkeseredett bejelentések,  
akikhez 5-6 alkalommal betörtek, széthordták a hétvégi házat stb. Megkezdtek egy a lakosság  
biztonsági érzetét szubjektíven erısítı programot, melyben Ráckeve Kiskunlacháza és 
Dömsöd került be. Kiskunlacháza idıközben kikerült ebbıl a körbıl, nem volt indokolt. 2012-
ben megpróbálnak továbbra is jelentıs rendıri erıket Dömsödre vezényelni, a közbiztonság 
erısítésére. Megköszöni a Polgárırség egész évben nyújtott segítı munkáját.  
Az elmúlt évben a fluktuáció ellenére 20 fı fiatal rendırrel tölthették fel a létszámot, jelenleg 
teljes létszámmal mőködnek. A kapitány személyében is változás történt, január 1-tıl Király 
Richárd alezredes látja el a kapitányságvezetıi feladatokat.  
 
Bencze István: Megköszöni a tájékoztatást és reményét fejezi ki arra, hogy az új kapitánnyal 
is legalább olyan jó viszonyban lesznek, mint az elızı vezetıvel.  
 
Sáfrán József lakostárs: Az új törvény szerint van lehetıség a betörı elleni önvédelemre, ez 
mit takar, mit lehet csinálni? 
 
Király András: Ez egy kerettörvény, nem tartalmaz olyant, hogy mit lehet tenni és mit nem. 
Kiemeli, hogy az életet védeni kell, tehát nem lehet kerítésbe áramot vezetni például. 
Mindenkit megilleti, hogy saját vagyonát megvédje. Ez nem új eleme a törvénynek, eddig is 
joga volt megvédeni a vagyonát és az életét, de életet nem olthat ki, az alapvetı 
alkotmányossági jogokat biztosítani kell. (szabadság, élet, helyváltoztatás stb.)  
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Szabó Ilona lakostárs: Bizonyos helyekre ki kellene állni a rendıröknek, és biztos, hogy a 
tolvajokat elcsípnék.  
 
Bencze István: Ha 24 órás rendıri jelenlét lesz Dömsödön, sokat fog javulni a helyzet.  
Áporka, Kiskunlacháza polgármesterével megbeszélést folytattak arról, hogy – amennyiben 
Dömsöd nem kerül be az ırsprogramba – lakosság arányosan vásárolnak egy gépjármővet, 
biztosítva ezzel a gyakoribb járırözéshez a tárgyi feltételeket, mivel a személyi feltételt a 
kapitányság biztosítani tudja.  
 
Zilling Krisztián lakostárs: Az, hogy Kiskunlacháza kikerült a megerısített rendıri jelenlét 
körébıl, összefüggésben van-e azzal, hogy kamerarendszert építettek ki. Dömsödön hogy áll 
ez a dolog?  
 
Király András:  Több összetevıje van, de összefüggésben van a kamerarendszer kiépítésével 
is. A kamerarendszer jól megszervezett, szabadnapos rendırök figyelik, szükség esetén 
azonnal tudnak intézkedni. Le van fedve az összes bevezetı út.  
 
Bencze István: A különféle tanulmányok pozitívan nyilatkoznak a kamerarendszerrıl. Évek 
óta a költségvetés készítése kapcsán itt is szóba kerül, de eddig nem sikerült megvalósítani. 
Tudomása szerint Kiskunlacházán 100 %-ban vállalkozói pénzbıl került megvalósításra, nem 
önkormányzati forrásból.  
 
Ispán Ignác: Egy vállalkozó felajánlotta, hogy megszervezi, anyagilag áldoz a rendszerre, 
amennyiben az önkormányzat is hajlandó erre fordítani.  
 
Bencze István: Egy mai korszerő rendszer 5 millió Ft-nál kezdıdik.  
Várja a vállalkozó jelentkezését, természetesen ha segítséget kapnak vállalkozóktól, az 
önkormányzat is hozzá tesz.  
 
Gábor István lakostárs: Statisztikai adatokat szeretne hallani a kiskunlacházi tapasztatokról, 
nem olcsó a kameráz.  
 
Király András: Kiskunlacháza jelenleg 13.62 %-át veszi ki az összbőncselekménynek, az 
elmúlt évben több, mint 20 % volt. Betörléses lopás 2011-ben Dömsödön 79 eset, 
Kiskunlacháza 48 eset volt. Ez betudható a térfigyelı kiépítése mellett annak is, hogy több 
bőnözıt sikerült rács mögé juttatni.  
A kiépítés egyszeri költség, de az üzemeltetés legalább ugyanannyi minden évben.  
 
Bencze István polgármester megköszöni a tájékoztatást.  
 
Ezt követıen dr. Bencze Zoltán körjegyzı tájékoztatást adott az önkormányzati törvény és az 
oktatási törvénnyel kapcsolatos változásokról és az ezzel összefüggı önkormányzati 
feladatokról. Tájékoztatta továbbá a jelenlévıket az új víziközmő törvényrıl. Felhívja a 
figyelmet, hogy a változásokról a lakosságot a Dömsödi Hírnök hasábjain folyamatosan 
tájékoztatni fogják.  
 
Bencze István polgármester: Felhívta a figyelmet a viziközmővel kapcsolatos jogszabály 
változásból eredı lakossági terhek várható emelkedésére.  
Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés 2012. 
decemberben lejár. 2013. évtıl a szolgáltatás jogát a Közép-Duna Vidéke 
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Hulladékgazdálkodási Társulás – melynek 168 település mellett Dömsöd is tagja – által 
közbeszerzési eljárás során kiválasztott konzorcium nyerte el. A szolgáltatási díj szintén 
hatósági áras lesz, ennek következtében Dömsödön is jelentıs emelkedés lesz a köztisztasági 
díjak vonatkozásában.  
 
Sáfrán József lakostárs: Szó volt az adófizetési morálról, szeretne bıvebben hallani errıl. A 
köznevelési törvény kapcsán hogy alakul az ilyen intézmény, mint az OMK. fenntartása, 
mőködése? 
 
Bencze István: 2011-ben több adó folyt be, mint 2010-ben, de nem az adómorál javulása 
következtében, azért, mert a vállalkozók több bevételt realizáltak, mint az elızı évben. Egyre 
több az olyan nagyvállalkozó, akik nem tartják kötelezettségüknek az adófizetést. Ez több 
tízmillió Ft., nagyon hiányzik, ezeket tudnák útjavításokra fordítani.  
 
dr. Bencze Zoltán: Az ilyen típusú intézményi helyzetekkel – mint az OMK. és az iskola – 
nem foglalkozott a jogalkotás.  
 
Szeifert Géza lakostárs: Kérdezi, hogy a II. háziorvosi körzetben mikor kezd rendelni az új 
orvos? Kérdezi továbbá, hogy az elmúlt idıszakban gyakran elıforduló vízhiánynak mi az 
oka? Rossz a hálózat, nem lehet szakaszolni. Igaz, hogy nincs elzárási lehetıség? Nagyon 
kellemetlen, hogy órákon keresztül nincs víz. A vízminıség javító projekt megoldás lesz-e 
erre a problémára?  
 
Bencze István: Reményei szerint március 1-én munkába tud állni, rengeteg adminisztrációval 
jár a praxis átvétele, 8-10 engedélyt kell beszerezni az induláshoz.  
 
Bencze István: Mint ismert, a vízhálózat 40 éves. Az utóbbi idıben bekövetkezett gyakori 
csıtörés ennek a következménye. A Kígyó utcában két ízben is eltört a fınyomó vezeték, nem 
igazán voltak felkészültek, anyaghiány stb. okozta a hosszú ideig tartó vízkimaradást. 
Alkatrészekkel felkészültek arra az esetre, ha ilyen elıfordul. Sajnálatos, hogy a Kígyó utca 
aszfaltozása elıtt nem cserélték ki a 40 éves csövet, erre a jövıben odafigyelnek.  
 
Steigerwald Gábor Vízmő vezetı: Május óta vezeti a vízmővet. Tapasztalata szerint elég sok 
tolózár vagy aszfalt alatt volt, vagy pedig föld alatt, ezeket megpróbálták a föld fölé helyezni, 
hogy szakaszolni tudják a hálózatot. Régebben azért nem volt ennyi csıtörés, mert fiatalabb 
volt a rendszer. A Kígyó utcánál is az jelentette a problémát, hogy nem tudták kiszakaszolni 
azt a részt, a tolózár elaszfaltozták, másik oldalon pedig betontörmelékkel volt teli. A 
tolózárakat folyamatosan igyekeznek szabaddá tenni. Ez évben igyekeznek sort keríteni a 
Kígyó utcai hálózat teljes kicserélésére.  
 
Bencze István: Bízik abban, hogy az ivóvízminıség javító pályázaton a hálózatbıvítés 
mellett  némi régi csövek kicserélésére is sor kerülhet.  
 
Szeifert Géza: Megköszöni a választ és örömmel konstatálta, hogy Kiskunlacházán 
megszőntették a 40 km sebességkorlátozást.  
 
Marton György  lakostárs: Kérdezi, hogy mi lesz a József Attila utcával, tavaly is felvetette a 
problémájukat, folyik a háza alá a víz, felázott a háza.  
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Bencze István: Jogos a felvetése, jogos volt tavaly is. A József Attila utcában komoly 
aszfaltozási munkára lenne szükség. Amennyiben a településen aszfaltoznak, a kiegészítı 
részt szintén megcsinálják.. A belsı nagyon sáros részt a maradék mart aszfalttal kijavítják. 
Az orvosi rendelıvel szembeni kertbıl szikkasztó akna kialakítására területet kellene 
vásárolni és oda levezetni a vizet.  
 
Szabó Ilona lakostárs: Kérdezi, hogy szükség van Dömsödön vízmő vezetıre? Vannak itt 
dömsödi vízmő dolgozók, akik évek óta becsülettel végzik a munkájukat. Ezzel meg tudnának 
takarítani bizonyos pénzösszeget.  
 
Bencze István: Egyet ért abban, hogy bár lenne egy dömsödi, aki el tudná látni a vezetıi 
feladatot, és rendelkezne olyan végzettséggel, mint amit a jogszabályok elıírnak. Sajnos nincs 
olyan végzettségő dömsödi, akivel be tudnák tölteni a vezetıi állást.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A vízminıség javító pályázat – mely fél milliárdos pályázat 
– megkívánja, hogy a vízmő vezetıje megfelelı végzettséggel rendelkezzen, továbbá a vízmő 
átalakulásához is ilyen szintő végzettség szükséges.  
 
Gábor István lakostárs: Elhangzott, hogy beadták a pályázatot 500 millió Ft-os beruházásra. 
Ha társul a település, nem veszik el ez az 500 millió Ft.?  
 
Bencze István: A pályázat kétfordulós, elsı ütemben 20 millió Ft-ot nyertek el többek között 
a tervek elkészítésére. Ezek után esélyesnek érzik a második fordulót is. A pályázathoz 
egyébként 10 % önerıt kell biztosítani, melyet a pályázatba beépítenek.  
 
dr. Bencze Zoltán: A vízi közmő törvény értelmében a hálózat tulajdonjoga vagy állami 
vagy önkormányzati tulajdonban marad. A nagy társulatot az üzemeltetésre kell létrehozni, a 
hálózat a tisztítóberendezés, víztorony, csövek az önkormányzatok tulajdona marad. Maga az 
üzemeltetés kerül ki az önkormányzat kezébıl.  
 
Csiszár György lakostárs: Az önkormányzaté marad a rendszer, az új vízi közmő szolgáltató 
pedig elviszi a hasznot.  
 
Steigerwald Gábor: Ha megépül a rendszer, annyival többet ér, annyival több szavazati 
joguk lesz a nagyban.   
 
Csiszár György lakostárs: 150 ezer fogyasztót soknak tartja, nem látja, hogy lesz meg 
 
Bencze István: A 150 ezer rákötést a törvény határozza meg. Jelentkezett már szolgáltató, aki 
szívesen befogadná Dömsödöt, de sem a vízre  sem az emberekre nem tartanának igényt.  
Annak érdekében, hogy meg tudják tartani a vizet, az embereket, másfelé kell orientálódni.  
 
Csiszár György lakostárs: Vasárnapi vízhiánnyal kapcsolatban az interneten érdekes 
hozzászólásokat látott. Nem tudja mekkora volt a probléma, de ha havariát elrendelnek, egy-
két óra múlva ekkora településen bármilyen hálózatot meg kell javítani, mi tartott reggeltıl 
estig?   
 
Steigerwald Gábor: Az egyik probléma az, hogy nem tudták ezt a rendszert kiszakaszolni, 
Dömsöd teljes hálózatának leürítése több órát vett igénybe, másik pedig, hogy a közeli 
vízmőtıl kellett megrendelni a 200-as csövet, ami kellett a javításhoz.  
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Sáfrán József lakostárs: Csak abban az esetben fogadják el a társulásban való részvételt, ha 
vihetik a vizet is, a dömsödi víz nagyon jó minıségő, nagyon jó az összetétele, egyedülálló, 
jódban gazdag.  
 
Bencze István: Egyetért az elmondottakkal, ezért is keresik a megoldást arra, hogy a 
dömsödiek a dömsödi vízet fogyaszthassák. Képviselık között felmerült a dömsödi víz 
esetleges palackozása is. Ha nem tudják megtartani a saját kutakból történı vízszolgáltatást, 
akkor palackoznák és legalább ivásra ingyen biztosítanák.  
 
Bencze István polgármester a továbbiakban tájékoztatást adott a közelmúltban elnyert 
TÁMOP. pályázatról, amely egészségmegırzı, egészségfejlesztı programot tükröz. Közel 10 
millió Ft-ot nyertek erre a célra.   
Ennek keretében 2012-ben több olyan rendezvény zajlik, elıadások, amely azt célozza, hogy 
hogyan lehet egészségesen élni, s több olyan rendezvény is lesz, amely tesz is az 
egészségmegırzés érdekében.  
 
Bencze István polgármester elmondja, hogy a képviselı-testülettel, a hivatal munkatársaival, 
intézményvezetıkkel azon dolgoznak, hogy a következı 2,5 év olyan átmenet legyen, hogy a 
legtöbbet nyerjék ki belıle a nagyközség számára. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, a falugyőlést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 
               polgármester       körjegyzı 

 
 


