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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. 
Ülés ideje: 2015. március 25.  
 
 
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, Béczi János Sportcsarnok vezető, Christoph Gáborné Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálatvezető, Csikós Lászlóné OMK. igazgató, Köntös Ágnes DLAMI 
igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mészáros Pálné iskolaigazgató, Orosz 
Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Pest megyei Kormányhivatal 
Ráckevei Járási Hivatal vezetője 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 
Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna 
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Csikós Lászlóné 
OMK. igazgató, Christoph Gáborné GYEJO. vezetője, Markóné Zöldág Ágnes 
könyvtárvezető, Mészáros Pálné iskola igazgató, Orosz Lajosné óvodavezető, dr. Tenke Edit 
PM. Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető-helyettes, Tarr-Sipos Zsuzsa TFB 
külsős tagja. 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, az intézményvezetőket, köszönti dr. 
Tenke Editet, a Járási Hivatal helyettes vezetőjét. 
Megállapítja, hogy valamennyi képviselő (9 fő) jelen van, az ülés határozatképes, az ülést 
megnyitja. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2015. (III.25.) 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 Képviselő-testület gazdasági programja 2014-2019. évre  
4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat által 
biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása  
5./ Az általános iskola és a művészeti iskola működtetési jogáról szóló döntés   
6./ 2015. évi közbeszerzési terv  
7./ Dömsöd Településrendezési Tervének részleges módosítása  
8./ Ivóvízminőség javító pályázat – Dömsöd, Kossuth L. út 981 hrsz-ú, Vasút út 1982 
hrsz-ú földrészletekben ivóvízvezetés szolgalmi jog alapítása   
9./ „Szép Dömsödért” pályázat kiírása   
10./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése  
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Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

20/2015. (III.25.) 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 Képviselő-testület gazdasági programja 2014-2019. évre  
4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat által 
biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása  
5./ Az általános iskola és a művészeti iskola működtetési jogáról szóló döntés   
6./ 2015. évi közbeszerzési terv  
7./ Dömsöd Településrendezési Tervének részleges módosítása  
8./ Ivóvízminőség javító pályázat – Dömsöd, Kossuth L. út 981 hrsz-ú, Vasút út 1982 
hrsz-ú földrészletekben ivóvízvezetés szolgalmi jog alapítása   
9./ „Szép Dömsödért” pályázat kiírása   
10./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése  
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentés 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – csatolva.) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

21/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
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Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
2./  A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészíti a következőkkel: 
Hosszabb ideje levelezést folytat a VOLÁNBUSZ vezérigazgató-helyettesével az ügyben, 
hogy a buszok az Ady Endre utcában a házak előtt parkolnak, zavarva ezzel az ott lakók 
nyugalmát. Mint ismert, elkészült az Ady E. út, Dunavecsei út sarkon az autóbusz forduló, 
világítással ellátva. A buszok ennek ellenére nem hajlandók oda lemenni, s ott parkolni akkor, 
amikor a négy óránkénti kötelező 45 perc pihenésre kerül sor. Sajnos már majdnem 
tettlegességre került sor az ott lakók és a gépkocsivezető között.  Nem szeretné, ha az eddig 
kialakított jó viszony a lakosság rovására megromlana, esetleg járatot törölnék, ezért tovább 
törekednének a békés rendezésre. Esetleg virágládák kihelyezésében gondolkodtak, de azzal 
az ott lakók helyzetét is megnehezítik, továbbá kresz kiegészítő táblával megtiltani a 
buszparkolást, de nem találtak ilyent. Tervezték a parkoló szilárd burkolattal történő ellátását 
is.  
Tájékoztatja továbbá a képviselőket arról, hogy az ivóvíz projekt döntéshozói tegnap 
Dömsödön tanácskoztak, ahol néhány problémát, többi között a Rákóczi út Vasút út 
árokásást. A kivitelező véleménye szerint ez önkormányzati feladat, a csapadékvíz elvezetést 
velük oldatná meg a település. Végül odáig jutottak, hogy mégsem önkormányzati feladat, a 
vezető mérnök helyre tette a kivitelező jelenlévő képviselőjét. Szépen haladnak, folynak a 
mosások, kérte, hogy a szerződés szerint írásban értesítsék azokat, ahol elzárják a vizet.  
 
Lázár József képviselő: Kérdezi, hogy milyen jellegűek voltak azok a kérdések, amelyeket a 
DAKÖV-höz intézett a polgármester 9 pontban? 
 
Bencze István polgármester: Ismertette a kérdéseket, többi között: ivóvíz hátralékok 
behajtása, 51-es úton két akna lezárása, vízkorlátozásról lakosság tájékoztatása, klórozás, 
tűzcsapok javítása, régi eternit cső csere a bérleti díj terhére, dabi buszmegállóhoz közkifolyó 
kút visszahelyezése, szennyvíz átemelő szaghatásának megszűntetése április 30-ig, a kb. 10 
nyitott csőtörés visszaburkolása, fogyasztók részére plusz költség jóváírása.  
 
Muzs János képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott a műfüves pálya esetleges létesítése, 
erről van-e újabb fejlemény? 
 
Bencze István polgármester: Semmi újabb nincs, a gyártó cég kereste meg azzal, ha Dömsöd 
fogadóképes, akkor önrész nélkül egy műfüves pályát megépítenének. Azon múlik, hogy az 
MLSZ a kormánytól hogy fogja megkapni azokat a pénzeket, amelyeket ide szánnak. Ők 
fognak jelentkezni.  
 
Ispán Ignác képviselő: Kérdezi, hogy a ráckevei tűzoltóság támogatásával kapcsolatos 
levélre kaptak választ?  
 
Bencze István polgármester: Igen, kaptak választ, ebben a témában kapott dokumentumokat 
és a ráckevei jegyzőnek írt levelet a képviselők megkapták. Álláspontjukat továbbra is 
fenntartják, miszerint nem ilyen létszámmal kellene ellátni a feladatot, hasonló települések 
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kisebb létszámmal látják el a feladatot. Az 500 ezer Ft. támogatást Dömsöd továbbra is 
biztosítja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

22/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
3./ A Képviselő-testület gazdasági programja 2014-2019. évre 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a gazdasági 
programmal kapcsolatban – egy-ként szóbeli jelzést kivéve – nem kapott visszajelzést, 
melyből arra következtet, hogy a képviselők jóváhagyják.  
 
Muzs János GMF. Bzottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a gazdasági programot, 
álláspontja szerint a gazdasági program elég részletességgel tartalmazza a feladatokat, 
elképzeléseket. Újabb javaslat a bizottság részéről nem merült fel, a bizottság a gazdasági 
programot elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István polgármester: A gazdasági program szerves része kell hogy legyen a 
következő évekre a képviselői ajánlások. Bizottsági ülésen beszéltek róla, hogy ebből sajnos 
kevés tud megvalósulni, bár nem tudni, hogy mikor milyen pályázati lehetőségek adódnak. 
Jónak tartja, hogy sok olyan dolog csatolásra került, amit jó lenne, ha meg tudnának 
valósítani.  
 
Korona Sándor képviselő: Elfogadásra javasolja a gazdasági programot. Bizottsági ülésen is 
kérte, hogy viszonyítási alapnak jó lenne, ha kiküldenék a képviselőknek és a bizottsági 
tagoknak a 2005-ben elkészült településfejlesztési koncepciót, abban is hasonló ilyen program 
volt. Javasolja, ha nem is most döntenének róla, hanem bizottsági szinten megtárgyalnák,  
javasolja létrehozni egy egy-hoc munkacsoportot, aki az itt elfogadott ötéves programból 
elkezdené kicsomagolni azokat a program elemeket, amelyeket a közeljövőben szeretnének 
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megvalósítani és esély van arra, hogy ebből tudnának profitálni, 4-5 embert felkérni, ne a 
testület foglalkozzon ezzel, hanem szakértők. Ezt ki kell csomagolni, ez egy nagy léptékű 
terv, s kellene az, amit végrehajtani kellene falun belül.  Ez a munkacsoport tudná segíteni a 
képviselő-testületet ebben.  
 
Bencze István polgármester: A településfejlesztési koncepció képviselők és bizottsági tagok 
részére történő megküldésének nincs akadálya. A második javaslatot nem támogatja, erre van 
a Településfejlesztési Bizottság, teljesen ki tudja bontani. Erre külön még egy – a Település-
fejlesztési Bizottság fölé, mellé – bizottságot nem javasol.  
 
Korona Sándor képviselő: Továbbra is kéri, hogy legyen egy fórum – amikor már korábban 
is szó volt – ha elfogadja a testület a koncepciót, ezzel együtt párhuzamosan legyen egy közös 
megbeszélés, fórum, ahol átbeszélnél, mit tudnának öt éven belül kihozni a faluból, melyek 
azok a négy-öt kitörési pontok, amire rá kellene erősíteni. Szeretné, ha együtt – 30-35-en – 
leülnének, s átbeszélnél a dolgokat, kihozni egy közös gondolatot, amiből tudnának építkezni.  
A bizottságok külön-külön tárgyalják, nem együtt gondolkodnak, mindenkinek el kell 
magyarázni. 
 
Bencze István polgármester: A képviselő-testületi ülésen együtt tárgyalják. Attól tart, hogy 
eljutnak oda, hogy megnyugodnak, hogy beszélnek dolgokat, s nem nagyon történik semmi. 
Bármilyen ötlet van, bizottsági ülésen, testületi ülésen fel lehet vetni, ettől függetlenül a 
közeljövőben lesz vállalkozói fórum. Vannak rendkívüli ülésen, ha van konkrét elképzelés, ott 
is lesz alkalom beszélgetni bármiről.  
 
Korona Sándor képviselő: Az a lényeg, hogy most már van egy program, van egy 
elképzelés, ebből leszűrné ez a csapat, hogy mi az a négy-öt pont, amiben tudnának lépni, ezt 
kellene átbeszélni közösen. Sokkal hatékonyabb lenne a munka, mindenki fontosnak érezné, 
egy irányban gondolkodna, nem lenne minden testületi ülésen újabb ötlet, elhatároznák 
közösen, hogy ebben az évben ez az öt pont, pl. OMK. épület rendbetétele, közterületek 
rendbetétele, s erre kell az erőket összpontosítani.  
 
Bencze István polgármester: Ezek már rögzítésre kerültek. A jövő héten tartandó rendkívüli 
ülésre készítsen egy írásbeli előterjesztést, mire gondol.  
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: Bizottsági ülésen ki tudják választani ebből a 
programból, amit fontosnak tartanak, hogy megcsináljanak két-három olyan dolgot, amire 
pénz is van. Ezt a testület elé terjeszti a bizottság, erre gondoltak és a testület dönt.  
 
Bencze István polgármester: Vannak kisebb nagyobb dolgok, volt a padfestés, nem szóltak 
róla, hozzáfogtak lefestették. Nagyon jó volt, hogy lefestették. Volt a Petőfi tér zúzott kővel 
történő ellátása. Igaz, elbeszéltek egymás mellett, jó, hogy elkészült.  
Van, hogy túl sokat beszélnek – nem rossz értelemben – ahelyett, hogy cselekednének. Ami a 
közterületet érinti, azt igen is meg kell beszélni, egyeztetni kell az alpolgármesterrel, 
bizottsági szinten. A képviselők ötletéből (Petőfi tér felújítása) jött tovább az ötlet, hogy talán 
a zúzottkő helyett egy tartósabb módon, térkővel kellene ellátni, miután azonban nagyszámú 
embereket megmozgattak, így elállt ettől az elképzeléstől, miután nem kommunikáltak.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Olyan bizottságokat létrehozását, amelynek nincs hatásköre, 
feleslegesnek tartja. Ha egy konkrét dologról van szó… Beszélgetni lehet, most is, bármikor, 
bárki, megbeszélhetik, szerintük mi lenne a fontos. Ettől függetlenül a testületnek kell 
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dönteni. Az ad-hoc munkánál az a járható út, ha valaki felajánl egy munkát, ekkorra vállalja, 
ehhez kér ezt és ezt a segítséget és ezt ekkorra vállalja.   
Nem úgy, hogy nekiállnak és csinálják és a többiek majd értesülnek róla utólag. 
Szombaton 10 órára rendelték oda a Petőfi park munkálataihoz, és nem akkor volt a munka. 
Nagyon jó, hogy van önkéntes munka, bármikor szívesen részt vesz benne.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2019. 
évekre szóló gazdasági programját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: 2019. december 31-ig 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

23/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2019. 
évekre szóló gazdasági programját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: 2019. december 31-ig 

 
 
4./ A pénzbeli és természetében nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat 
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Szóban is összefoglalta az írásbeli előterjesztést.  
 
Lázár József képviselő, NB. elnöke: Most folyik a szociális rendelet éles próbája, 
elképzelhető, hogy még további módosításra is szükség lesz.  
 
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Családsegítő Szolgálat 
és a hivatal szociális feladatokat ellátó munkatársai elseje előtt átbeszélték a jövőbeni közös 
feladatokat. (szociális segélyek odaítélése, stb.)  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosításra elhangzott javaslatot: 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 
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4/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról, és az önkormányzat által 
biztosított szociális alapszolgáltatásokról 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
 
Kihirdetve:  2015. március 31. 
Hatályos: 2015. március 31. 

 
5./ Az általános iskola és a művészeti iskola működtetési jogáról szóló döntés  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 2,5 évvel 
ezelőtt volt a testület előtt ez a téma, akkor döntött a testület a működtetés lemondásáról. A 
szerződés augusztus 31-én jár le, szeptember 1-től vagy megújítják a szerződést – a feltételek 
még nem ismertek – vagy pedig az önkormányzat átvállalja a működtetést. Ehhez azonban 
éves szinten 8 millió Ft. összegnek a forrását  kellene megkeresni ahhoz, ha a jelenlegi szintet 
nézik.  
 
Muzs János képviselő, GMF. Bizottság elnöke:  A Gazdasági vezető által felvázoltak számok 
és mutatók alapján a bizottság álláspontja, hogy a működtetési jogról le kellene mondani, mert 
gazdasági oldalról nem látják biztosítottnak az önkormányzat általi működtetést.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Részletesen ismertette a két táblázat tartalmát és 
összefüggéseit. 2012-ben az önkormányzat működtetési adataiból kellett vélelmezni egy éves 
kiadást, most megkapták az adatokat a KLIK-től, ezek az adatok az első oszloppárban 
jelennek meg, viszont ebben van szakmai kiadás is, és van benne az apaji tagiskolának is 
kiadása. Ezt tovább kellett gondolni, ezért van három oszlop pár, mert kiszűrték, ami nem a 
működtetéshez kapcsolódik, illetve próbáltak számolni 2015-ös bérekből, létszámból és a 
mostani ismeretek alapján egy olyan várható éves nagyságrendet, ami most már csak a 
dömsödi iskola és a művészeti iskola működtetési kiadásait tartalmazza. Hogy mi számít 
annak, azt a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet és az iskolák 
működtetéséhez kapcsolódó jogszabály szabályozza. Itt a bér és személyi alap, technikai 
létszám bér igényét, járulék igényét kell érteni, valamint az épületek összes rezsiköltségét. A 
2015-ös számítás bevételt nem tartalmaz, mivel az iskolának nem lehet intézmény ellátási 
bevétele, a művészeti iskolánál szereplő összeg a térítési díj és tandíj bevétel. Jogszabály 
szerint a 30 %-ot a működtetőnek át lehet adni.  
Az előterjesztésben szerepel, hogy a 2015. évi költségvetésben 3.1 millió Ft. van 12 hónapra 
betervezve kiadási oldalon, bevételi oldalon pedig a 8 milliós nagyságrend, melyet a 
továbbszámlázott költségekért kap az önkormányzat a KLIK-t ől, illetve a sportcsarnok 
használatért tovább tudnak számlázni. Az önkormányzatnak csak a kettő különbsége áll 
rendelkezésre. Látható, hogy elég sok pénz hiányzik éves szinten ahhoz, hogy ilyen módon, 
ekkor a nagyságrendben működtetni tudják a két iskolát. Jelen pillanatban nincs meg 
ráfedezet a költségvetésben.  
 
Bencze István polgármester: Ha presztizs oldalról nézik, akkor az önkormányzatnak kellene 
működtetni az intézményeket, viszont a költségvetést látva első körben arról kellene dönteni, 
hogy továbbra is az állam működtesse az iskolákat. A testületi döntés után a felettes szerv felé 
történő jelentést követően kap az önkormányzat egy ajánlatot, mi az az összeg, amit ennek 
fejében fizetni kell az állam felé. Ennek az összegnek az ismeretében még mindig lesz módja 
dönteni a működtetésről.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Nkt. 74. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és 
ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán 
jegyzőt, hogy az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetésének az 
állam által történő ellátását kezdeményezze. 
 
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: 2015. május 31-ig. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

24/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Nkt. 74. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és 
ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán 
jegyzőt, hogy az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetésének az 
állam által történő ellátását kezdeményezze. 
 
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: 2015. május 31-ig. 

 
6./ 2015. évi közbeszerzési terv 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az 
önkormányzatnak minden évben kötelező közbeszerzési tervet készíteni és azt a képviselő-
testületnek elfogadni. Egyelőre tervezhetően lehet csak megállapítani, maga a terv 
kötelezettséget nem von maga után, az abban szereplőket nem köteles az önkormányzat illetve 
az ajánlatkérő megvalósítani. A terv év közben is módosítható. A jelenlegi tervezési 
időszakban előreláthatólag közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzés nem lesz, ezért nullásan 
javasolják elfogadni a közbeszerzési tervet.  
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Muzs János képviselő, GMF. Bizottság elnöke: A Bizottság az előterjesztés alapján javasolja 
a közbeszerzési terv elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  
 

…/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervét úgy hagyja jóvá, hogy 2015. évben közbeszerzési értékhatárt elérő 
beszerzést nem tervez. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv közzétételéről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

25/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervét úgy hagyja jóvá, hogy 2015. évben közbeszerzési értékhatárt elérő 
beszerzést nem tervez. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv közzétételéről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
7./ Dömsöd Településrendezési Tervének részleges módosítása  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Varga László műszaki főtanácsos: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a 8/2002. 
rendezési tervben három ingatlan – amely a sportcsarnok mögött van – intézményi területbe 
volt sorolva, jelenleg is abban az övezetben van. Egy ingatlantulajdonos kérte, hogy az 
intézményi területből sorolják át lakóterületbe, olyan övezetbe, ahol lakóházat is lehet építeni. 
Ezért a VT-2 övezetből a VT-1 övezetbe való átsorolást javasolja egyszerűsített eljárással a 
PESTTERV Kft. aki készítette a rendezési tervet. A fenti javaslattal a Településfejlesztési 
Bizottság is egyetértett.  
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság javasolja az átsorolást az alábbi 
kiegészítéssel. Tarr-Sipos Zsuzsa felajánlotta, hogy átnézné a rendezési tervet, ha talál még 
olyan apróbb korrigálni valót, amely indokolt, akkor ezzel egy időben ebben az összegben ezt 
is elvégeztetnék, miután a módosításra csak 2015. december 31-ig van lehetőség. 
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Muzs János képviselő, GMF. bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, s a 
Településfejlesztési Bizottság álláspontjával egyetértve javasolja, ha Tarr-Sipos Zsuzsa által 
felülvizsgálatra kerül a rendezési terv, akkor ebben a fix összegben az is kerüljön módosításra. 
Mivel a hiba okát nem lehet kideríteni, ki volt a hibás, méltányossági alapon a bizottság is 
javasolta az árból történő esetleges csökkentést. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: A szóban forgó területe mindig is lakóövezet volt. A 
rendezési terv 2013. évi módosítását bizottsági ülésen tárgyalták, volt ott szakértő, a bizottsági 
tagok ennyire részletesen nem követték.  
 
Varga László műszaki főtanácsos: A három lakóingatlan a 2202-ben elfogadott rendezési 
tervben intézményi területbe volt sorolva, s most a felülvizsgálat során ugyanott maradt.  
 
Bencze István polgármester: Vagy a PESTTERV hibázott, vagy a kolléganő, aki nem hívta 
fel rá a figyelmet.  
Van egy adott helyzet, most erről kell dönteni.  
 
Tarr-Sipos Zsuzsa TFB. külsős tagja: A PESTTERV Kft. 260.000.-Ft. vállalási árban nem 
küld nyomtatott példányt, plusz az önkormányzat végezze az ügyintézést is, javasolta, hogy a 
260.000.-Ft-ba ez férjen bele.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település helyi építési 
szabályzatát és rendezési tervét módosítani kívánja akként, hogy a Sportcsarnok feletti 
terület övezeti besorolása (1524/3,1524/4,1526/1 hrsz.) Vt-2 jelű övezetről Vt-1 övezetre 
változzon. 
 
A Képviselő-testület a módosítás elkészítésével a Pestterv Kft-t bízza meg 260.000-
Ft+ÁFA megbízási díj ellenében. A képviselő-testület döntése alapján a megbízási díjnak 
az ügyintézés Pestterv Kft. általi intézését, valamint nyomtatott példányok elkészítését 
tartalmaznia kell. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

26/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település helyi építési 
szabályzatát és rendezési tervét módosítani kívánja akként, hogy a Sportcsarnok feletti 
terület övezeti besorolása (1524/3,1524/4,1526/1 hrsz.) Vt-2 jelű övezetről Vt-1 övezetre 
változzon. 
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A Képviselő-testület a módosítás elkészítésével a Pestterv Kft-t bízza meg 260.000-
Ft+ÁFA megbízási díj ellenében. A képviselő-testület döntése alapján a megbízási díjnak 
az ügyintézés Pestterv Kft. általi intézését, valamint nyomtatott példányok elkészítését 
tartalmaznia kell. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
8./ Ivóvízminőség javító pályázat – Dömsöd, Kossuth Lajos utca 981 hrsz-ú Vasút út 
1982 hrsz-ú földrészleteken ivóvízvezeték szolgalmi jog alapítása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Varga László műszaki főtanácsos szóban is összefoglalta az írásbeli előterjesztést.  
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a 
szolgalmi jog bejegyzését az előterjesztés szerint. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési ivóvízminőség 
javító programmal összefüggésben szolgalmi jogot kíván bejegyeztetni Dömsöd 
Nagyközségi Önkormányzat javára a dömsödi 982 hrsz. alatti Vasút út, valamint a 
dömsödi 981 hrsz. alatti Kossuth Lajos utca ingatlanokra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a szolgalmi jog 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséről gondoskodjon 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2015. április 30. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

27/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési ivóvízminőség 
javító programmal összefüggésben szolgalmi jogot kíván bejegyeztetni Dömsöd 
Nagyközségi Önkormányzat javára a dömsödi 982 hrsz. alatti Vasút út, valamint a 
dömsödi 981 hrsz. alatti Kossuth Lajos utca ingatlanokra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a szolgalmi jog 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséről gondoskodjon 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2015. április 30. 
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9./ „Szép Dömsödért” pályázat kiírása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Hagyomány szerint az augusztus 20-i ünnepségen kerülnek 
átadásra a plakettek. Tudomása szerint személyi változást is javasolt a bizottság.  
 
Ispán Ignác TFB. elnöke: A bizottság javasolja, hogy a társadalmi bizottságot egészítsék ki 
Tarr-Sipos Zsuzsával, így hat tagúra bővülne a bizottság.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a faluszépítő program keretében 
„Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat adományoz. Ennek megvalósítása érdekében a 
Képviselő-testület az alábbiakat határozza meg: 
a.) A díjak odaítélésére társadalmi bizottságot hoz létre, melynek irányításával Ispán Ignác 
képviselőt bízza meg. A társadalmi bizottságban történő munkára - a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára- az alábbi személyeket kéri fel: 
Kovács László, Mayer Gáborné, Nagy Zsolt, Varga László, Tarr-Sipos Zsuzsa. 
b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulajdonosa/használója, aki az 
ingatlan és az előtte lévő közterület karbantartását kiemelkedően gondosan végzi, és az 
ingatlan valamint az előtte lévő közterület külső képe az ember általános  értékítélete 
alapján esztétikusnak minősíthető.  
A Képviselő-testület „Szép Dömsödért” tárgyjutalmat adományoz 11 lakóingatlan 
tulajdonosának/használójának, és 1 egyéb rendeltetésű (szolgáltató, középület stb.) 
ingatlan tulajdonosának/ használójának. A Képviselő-testület a lakosság ajánlásai, és az 
önkormányzati honlapon bonyolított szavazása alapján egy közönségdíjat is adományoz.  
c.) A díjak odaítéléséről a Képviselő-testület 2015. augusztusi  ülésén dönt. A díjak 
átadására 2015. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor. 
 
Felelős: Ispán Ignác a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határid ő: 2015. augusztus 20. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

28/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a faluszépítő program keretében 
„Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat adományoz. Ennek megvalósítása érdekében a 
Képviselő-testület az alábbiakat határozza meg: 
a.) A díjak odaítélésére társadalmi bizottságot hoz létre, melynek irányításával Ispán Ignác 
képviselőt bízza meg. A társadalmi bizottságban történő munkára - a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára- az alábbi személyeket kéri fel: 
Kovács László, Mayer Gáborné, Nagy Zsolt, Varga László, Tarr-Sipos Zsuzsa. 
b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulajdonosa/használója, aki az 
ingatlan és az előtte lévő közterület karbantartását kiemelkedően gondosan végzi, és az 
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ingatlan valamint az előtte lévő közterület külső képe az ember általános  értékítélete 
alapján esztétikusnak minősíthető.  
A Képviselő-testület „Szép Dömsödért” tárgyjutalmat adományoz 11 lakóingatlan 
tulajdonosának/használójának, és 1 egyéb rendeltetésű (szolgáltató, középület stb.) 
ingatlan tulajdonosának/ használójának. A Képviselő-testület a lakosság ajánlásai, és az 
önkormányzati honlapon bonyolított szavazása alapján egy közönségdíjat is adományoz.  
c.) A díjak odaítéléséről a Képviselő-testület 2015. augusztusi  ülésén dönt. A díjak 
átadására 2015. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor. 
 
Felelős: Ispán Ignác a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határid ő: 2015. augusztus 20. 

 
10./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy az 1980-as években 
történt a legtöbb elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzés, mivel akkor az ingatlanforgalmat 
jelentős mértékben korlátozták, szabályozták.  A tilalmak már értelmüket vesztették, 
elsősorban, mert a beépítési kötelezettséget már régen teljesítették a későbbi tulajdonosok, 
másodsorban pedig nincs értelme, mert ezzel az ingatlanforgalmat akadályozzák. Kérelem 
alapján a tilalmak törölhetők, azonban ehhez képviselő-testületi határozat szükséges.  
 
Ispán Ignác TFB. elnöke: Az előterjesztésben foglaltakat a TFB. támogatja. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
dömsödi 4073 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Naposparton található 
az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési- és terhelési tilalom 
törlésre kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy a törlés iránt 
intézkedjen. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2015. március 31-ig 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

29/2015. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
dömsödi 4073 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Naposparton található 
az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési- és terhelési tilalom 
törlésre kerüljön. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy a törlés iránt 
intézkedjen. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2015. március 31-ig 

 
11./ Egyebek 
 
Lázár József képviselő: A Határ úton két évvel ezelőtt állított villanyoszlopok közül 2 oszlop 
körül a föld megsüllyedt, a bitumen behajlott, balesetveszélyes.  
 
Bencze István polgármester: A Kiss Imre boltja előtt az 51-es úton szintén ilyen probléma 
van, jelzi a műszaki főtanácsos felé.  
 
Lázár József képviselő: A Széchenyi úti iskola mellett van egy játszótér, ahova az egyik 
telekszomszéd tyúkjai átjárnak, feltételezhetően a kerítés rossz, s ott piszkítanak, a gyerekek 
belelépnek, stb. Kéri, hogy próbálják valamilyen módon orvosolni.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Hatósági eljárás van az ügyben folyamatban, jövő hétre van 
tervezve a helyszíni szemle. 
 
Lázár József képviselő: A faluban sok építkezés folyik, utána helyreállítanak. Az OMK. 
előtti járdát akkor állították helyre, amikor mínusz 20 fok volt, melynek eredménye ez a nem 
kevésbé szerencsés járdaszakasz.  
Az 51-es úton a Wesselényi utcáig évtizedekkel ezelőtt elkészült a járda. A Kossuth L. u. 144. 
önkormányzati lakás melletti üres terület előtti járdaszakaszt belepte a tarack, szinte nem lehet 
rajta járni.  
Kérése, ha valamit megépítenek, próbáljanak meg vigyázni rá.  
 
Korona Sándor képviselő: Képviselői indítványba leadta a fák védelme érdekében. 
Elképesztő iramban pusztulnak a fák, vágják most már nem csak magánterületen, közterületen 
is, Szabadság út, Thököly út, Duna-part.  Az idén mérhetetlen mennyiségű fát vágtak ki, 
amely a jövőben fog gondot okozni. 
A főúton lakók szóltak többen, hogy a régi csatornarendszerben patkányok laknak, komoly 
gondot okoznak, pl. csirkét pusztítanak. Tudnának-e lépni ebben az ügyben?  
Képviselő-testületi döntés született az Attila út, Szőlők útja aszfaltozásáról, kérdezi, ez mikor 
történik? 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az áprilisi ülésen kerül beterjesztésre, mivel egy rendelet 
kidolgozása egy folyamat.  
 
Bencze István polgármester: A patkányok ügyében a Magyar Közutat felszólítják.  
Az utak aszfaltozásáról rendkívüli ülésen dönt a testület. Bekértek közel 10 vállalkozótól 
árajánlatot, március 30-án jár le a határidő. Ha beérkeznek az ajánlatot, a képviselők elé kerül, 
a legközelebbi rendkívüli ülésen döntenek róla.  
 
Muzs János képviselő: Az OKSB ülésen a DUSE részéről elhangzott egy olyan kérés, 
miszerint az iskola udvarát szeretnék használni. Ebben ki lenne a koordinátor. A 
gyereklétszám erősen megduzzadt a fele gyereklétszám a Duna-parton tartaná az edzést, a 
másik fele pedig az iskola füves udvarán, melyhez az iskola igazgatója hozzájárulását adta. 
Az udvar karbantartást igényel, itt-ott már kikopott a fű, hepehupás, el kellene egyengetni 
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termőföld rászórással és fűmaggal használhatóbb állapotba lehetne hozni. Célszerű lenne a 
tavaszi szünet előtt ebben lépni, hogy a szünetben egy kicsit megerősödhetne a fű.  
 
Bencze István polgármester: Az önkormányzat elég sokat segít az udvarrendezésben, itt-ott, 
március 1-től biztosítottak egy közmunkást, talán április 1-től lesz még olyan közmunkás, akit 
oda tudnak irányítani.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Olyan ígéretet tett, hogy a talaj egyenetlenségen 
megpróbálnak rostált földdel javítani. Megpróbálják a tavaszi szünetben beiktatni, akkor 
néhány napot nem használják a gyerekek.  
 
Bencze István polgármester: Az OMK udvarban lévő park kerítéssel kapcsolatban 7 
pedagógus úgy gondolja, hogy azt meg kell szüntetni, 7 pedig úgy, hogy meg kellene tartani.  
Döntöttek, hogy leveszik a kerítést. Segítenek, vigyáznak a játékokra. Azért vásárolták meg 
az ingatlant, hogy nagyobb legyen az udvar. A kerítés betonlábazatára pedig ülőkéket lehet 
készíteni. Nagyon szép a füves terület, de ha rámennek a gyerekek két hónap alatt semmi nem 
lesz belőle. 
 
Muzs János képviselő: Szintén a bizottsági ülésen hangzott el, hogy volt pályázat 
betegszállító járműre. 
 
Bencze István polgármester: Áprilisban lesz kiírva, már elindították, a pályázatíróval 
konzultáltak. A pályázati kiírást több egyesület részére továbbították.  
 
A továbbiakban Zsoldos Gáborné gazdasági vezető tájékoztatta a képviselőket az 
önkormányzatok részére kiírt rendkívüli költségvetési támogatásra vonatkozó pályázatról.  
 
Bencze István polgármester: Beszélt az országgyűlési képviselővel arról, hogy érdemes-e 
energiát fektetni a pályázatba, van-e esély. Korrekt tájékoztatást adott a lehetőségről, de azt is 
elmondta, hogy nem lesz egyszerű. Mindemellett támogatásáról biztosította az 
önkormányzatot. A pályázat kidolgozása után a képviselő-testület dönt annak benyújtásáról. 
 
Korona Sándor képviselő: A nyilvánosság biztosítása érdekében - mielőtt kialakítanák a 
kábel tv rendszert (gazdasági programban szerepelt) – keressék meg annak lehetőségét, hogy 
ebben az évben fel tudják venni vagy videomagnóval, vagy más egyéb eszközzel a képviselő-
testületi, esetleg bizottsági üléseket, s fel tudják tenni a youtube.com weblapra. Nagyon jól 
működik azokon a településeken, ahol nincs kábel tv. Jó lenne, ha pl. ennek a testületi ülésnek 
az anyagát egy óra múlva meg tudná nézni, ha van rá ideje.  
 
Bencze István polgármester: Mi ennek a műszaki feltétele, nem idegenkedik tőle.  
 
Korona Sándor képviselő: A következő – rendkívüli – testületi ülésre hozza, hogy mit 
lehetne csinálni. 
 
Szűcs Julianna képviselő: A Magyar Modellező Szövetség főtitkára megkereste, hogy a 
képviselő-testületnél kezdeményezze a repülő modellező helyzettel való foglalkozást. Kérik, 
hogy egy kerekasztal beszélgetést hozzanak össze a gazdákkal annak érdekében, hogy 
legalább – Pinkel György emlékkupa – verseny megtartását engedélyezzék. Kérdezi, hogy 
tud-e ebben az önkormányzat lépni? 
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Bencze István polgármester: Az önkormányzat részéről nem lenne akadály, ki kell deríteni, 
hogy ezen a területen kik a tulajdonosok és megkérdezni őket.  
 
Szűcs Julianna képviselő kéri Varga László műszaki főtanácsost, hogy a helyrajzi számok 
alapján a tulajdonosokat derítse ki. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Egyetért az egyeztetés kezdeményezésével annak ellenére, 
hogy két földtulajdonossal történt beszélgetése során a földtulajdonosok nem igazán értenek 
vele egyet. 
 
Korona Sándor képviselő: Tudomása szerint a két említett személynek abban a területben 
nincs tulajdona.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Amennyiben megkapják az adatokat, összehívnák a 
földtulajdonosokat egy beszélgetésre, melyre meghívnák a modellezők főtitkárát is, mit tud 
ígérni a gazdák felé. Nagyon fontos lenne turisztikai szempontból is.   
 
Bencze István polgármester: A földtulajdonosok ismeretében birtokában a hivatal 
tárgyalójában össze lehet hívni ezt az egyeztető megbeszélést.  
 
Csikós Lászlóné képviselő kérdezi, hogy Korona Sándor képviselő miért tartja fontosnak, 
hogy a testületi ülések a youtube.com weblapon láthatók legyenek? 
 
Korona Sándor képviselő: Mert az emberek kíváncsiak, hogy a képviselők hogy dolgoznak.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: A lakosság meg tudja nézni a Dömsödi  Hírnökben, mely a 
honlapon is megjelenik. A facebook-on is külön oldalt nyitottak erre. Maga részéről nem 
kíván szerepelni a youtubon. Nem ért egyet a kezdeményezéssel. Az ülések nyilvánosak, akit 
érdekel, idejöhet és meghallgathatja.  
 
Korona Sándor képviselő: Mint képviselő, közszereplő, nem zárkózhat el. Nagyon sok 
önkormányzat így oldja meg a lakosság tájékoztatását addig, amíg nincs kábel tv. A 
Polgármester programjában is benne volt, szeretné, ha lenne kábel tv. A közvetítéssel egy 
csomó vitát félre lehetne tenni. Látnák az emberek, hogy dolgoznak.  
 
Bencze István polgármester: Mindenképpen a nyilvánosság része lehet ez, de 9 főből áll a 
testület, a többség fog ebben dönteni. 
 
Szabó Andrea képviselő: Az ülések nyilvánosak, ha valaki valamit szeretne tudni, eljöhet 
személyesen meghallgatni az ülést. 
Ha valaki nem akar személyesen szerepelni internetesen stb., az idevonatkozó 
jogszabályoknak nézzenek utána.  
16 órára helyezték át a testületi ülések időpontját, hogy el tudjanak jönni munka után az 
érdeklődők a testületi ülésekre.  
 
Bencze István polgármester: Bizottsági ülésen felmerült és javaslatot tesz arra, hogy a 
ciklusokon át jól bevált régi rendhez térjenek vissza, miszerint a Gazdasági Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság ülése a képviselő-testületi ülést megelőző hétfői napon 
kerüljenek megtartásra.  
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A csütörtöki időpont egy bizottsági tagnak – aki 
mindként bizottságban dolgozik – nem jó, másrészt annyi idővel korábban el kell készíteni a 
gazdasági bizottság ülésének meghívóját, hogy még nem áll össze addig a képviselő-testületi 
ülések napirendje, így a kötelezően tárgyalandó napirendeken kívüli témákat az „Egyebek”-
ben kell tárgyalni, amely olykor 4-5 napirendet is magában foglal. Van, hogy még 
előterjesztések sem állnak a bizottsági meghívó kiküldéséig rendelkezésre.  
 
Bencze István polgármester: Praktikus szempontból mindenképpen vissza kellene térni a 
hétfői bizottsági ülésekhez, s ha a képviselők úgy látják, hogy egy adott témát nem tudtak 
alaposan körbe járni, javasolhatják a téma elnapolását. Ha hétfőn tárgyal a bizottság egy témát 
és tele van kérdésekkel, esetleg nem elég rá a kedd, akkor kérheti az elnapolást. 
Természetesen az anyagot előtte héten megkapják.  
 
Korona Sándor képviselő: A többség döntését elfogadja. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Maga részéről a csütörtök és péntek nem felel meg, ezeken a 
napokon nem tud részt venni az üléseken.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást. 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

5/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 
Kihirdetve:  2015.április 10. 
Hatályos: 2015. április 10.  

 
Tájékoztató a Díszkútról 
 
Tarr-Sipos Zsuzsa: Előzetesen tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ÁNTSZ-től kértek egy 
előzetes véleményt a kút létesítéséről. Az ÁNTSZ. kifogásolja a vizet, miszerint a ammónia, 
nátrium, vas van a vízben, másrészt a pangó vízzel kapcsolatban volt probléma. Tájékozódott 
a tassi, illetve szalkszentmártoni ivókúttal kapcsolatban, ahol helyben fúrt kútról működik a 
díszkút, a felszínig feljön a víz, onnan szivattyúzzák, ami fontos, nincs rá engedélyük. 
Időnként bevizsgáltatják a vizet. A tassi víz lúgban gazdagabb, a szalkszentmártoni víz 
ásványvíz minőségű, jogszabály alapján minden fúrt kút után az állam felé fizetni kell. 
Mint ismert, a régi kút az 51-es út alatt van, melynek két kivezetése van mindkét oldalra, s 
amikor az I. kutat megfúrták a Bíró közben, akkor ez a kút elapadt. Bizottsági ülésen abban  
maradtak, még egyszer szakemberrel megvizsgáltatják, életre kelhető-e ez a kút, teljes 
bizonyosságot szeretnének arról, ha nem járható ez az út. A bizottság arról hozott döntést, 
hogy a Bíró utcai I. kútról elhozzák a vizet a kenyérbolt elé, mintegy 300-320 m vezetéken. A 
vízmű dolgozója az árokásást saját költségén elvégezné, a csőrendszer 60 ezer Ft. költséggel 
megoldható lenne. A vizet eddig is itták, most az EU-s jogszabályok szigorodnak, s már nem 
felel meg a víz a határértékeknek, ezért kell a víztisztítást végezni. A fő probléma, ha nem 
folyton folyó a kút, nem jár a vezetékben a víz, elszaporodhatnak a mikroorganizmusok, stb. 
Ezt a problémát ki lehetne küszöbölni oly módon, hogy folyamatosan folyna a víz, szűkítőn 
keresztül, így állandó lenne a vízmozgás, szenzoros lenne, ha valaki odaállna, akkor normális 
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vastagságban folyna a víz. Ezzel ez a probléma kiküszöbölhető lenne. A folyamatos vízfolyás 
a fagyás ellen is megoldás lenne. A tassi kútnál ki van írva a víz összetétele, itt is ki lehetne 
írni, hogy milyen tartalma van a víznek, s azt, hogy nem ivóvíz, így az ÁNTSZ-től az 
engedély megkérése kikerülhető lenne. Nem hivatalos ivókút lenne, hanem díszkút. A 
bizottság álláspontja, hogy így javasolja a kút létesítését, mint díszkút valósuljon meg. Három 
helyről kell engedélyt kérni, egyrészt a DAKÖV. beleegyezése, a katasztrófavédelemtől a 
vízjogi engedély megszerzése, illetve a Közút beleegyezés kell majd. Bizottsági ülésen 
beszéltek arról, hogy az elkészített látványterv egy B verzió. Mint látható, a kenyérbolt előtt 
van egy kihasználatlan, közlekedésileg káosznak mondható, a gyalogosok szempontjából 
veszélyes, a gépkocsik is hol itt, hol ott kanyarodnak, elég sok veszélyt rejt magában a 
csomópont, továbbá a település második fogadópontja ezt a csomópont, mely meglehetősen 
sivár. Első körben a volt vendéglő előtt tervezték a kút megvalósítását, tovább gondolkodva a 
csomópont rendbetételén úgy gondolja, hogy középen is elhelyezhető a kút úgy, hogy a 
közlekedés és az egész terület látványa rendezve lenne. Erre készített egy látványtervet, 
melyet most részletesen bemutatott.  
 
Bencze István polgármester: Megköszönte a tájékoztatást és elmondta, hogy tetszik ez a 
második variáció is. Ha ez az út – hogy hivatalosan nem ivókútként működik – járható, akkor 
így meg kellene valósítani. Ha ezzel egyben a tér is (forgalmi rendje) rendezve lenne, az 
nagyon jó lenne. Szimpatikus az elképzelés. 
 
Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen abban maradtak, hogy ennek a variációnak a 
vázolása mellett kellene megkérni a katasztrófavédelem, a közúttól az engedélyeket.  
 
Bencze István polgármester: Már elindult, van egy olyan terv, amely szerint lépésről lépésre 
kellene haladni, anyagiakat beletenni addig nem szabad, amíg katasztrófavédelem, DAKÖV. 
stb. rá nem bólintanak. 
 
Varga László műszaki főtanácsos: Ez alapján a látványterv alapján egy bejárást kellene 
összehívni, katasztrófavédelem, közút, rendőrség, közúti felügyelőség stb. részvételével.  
 
Bencze István polgármester: Kéri a műszaki főtanácsost, hogy ezt a bejárást hívja össze.  
 
Szabó Andrea képviselő: Megköszöni Tarr-Sipos Zsuzsa munkáját, nagyon komolyan 
dolgozott ezen, hogy ez ilyen szépen elkészült. A Településfejlesztési Bizottság ülésén volt 
egy szavazás arról, hogy a bizottság az ÁNTSZ. döntése ellenére javasolta, hogy folytassák a 
díszkút kivitelezését. Egy elvi döntést kellene hozni arról, hogy ebben a verzióban is akarják 
ezt a kutat tovább kivitelezni az elmondott feltételekkel. Jelzi, hogy rengetegen megkeresték, 
hogy segítenének a kút kivitelezésében, egyszerű emberek. Ezt most nagyon sokan akarják a 
faluban, nagy felelőssége van az önkormányzatnak abban, hogy nem szabad visszalépni. A 
közös működés, az összefogás szimbólum lehet ez a kút.  
 
Bencze István polgármester: Minden segítségre szükség van, annak idején a 
Településfejlesztési bizottság az élére áll a szervezésnek. 
Ismételten megköszöni Tarr-Sipos Zsuzsa munkáját és a prezentációt.  
 
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. (külön jegyzőkönyvben 
rögzítve.)  
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Több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az 
ülést bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 
               polgármester       jegyző 
 


