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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.  
 
Ülés helye: Oktatási és Művelődési Központ, Dömsöd, Béke tér 2. 
Ülés ideje: 2013. június 26.  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezső 
alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. 
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző,  
 
Meghívottként jelen van: Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Köntös Ágnes, Dezső Lajos 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Markóné Zöldág Ágnes  könyvtárvezető, 
Mészáros Pálné Széchenyi István Ált. Iskola igazgatója, Vass Ilona Dömsödi Hírnök 
főszerkesztője 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy valamennyi képviselő (9 fő) jelen van, az ülés határozatképes, az ülést 
megnyitja. 
 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására az alábbiak szerint:   
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről  
3./ A Nagyközségi Óvoda beszámolója a 2012/2013. nevelési évről  
4./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ beszámolója  
5./ Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár működéséről  
6./ Beszámoló a Petőfi Emlékmúzeum működéséről  
7./ Beszámoló a Dömsödi Hírnök elmúlt évi működéséről  
8./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről  
9./ A közterületek filmforgatási célú használatához kapcsolódó szabályok megalkotása 
10./ Dömsödi Tűzoltó Egyesület támogatási igénye  
11./ Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás megállapodásának módosítása 
12./ Gyermekétkeztetési feladatok finanszírozásának kiegészítésére pályázat benyújtása 
13./ Falumegújítás és fejlesztés Leader keretében megvalósuló beruházás kivitelezői feladatok 
ellátására vonatkozó ajánlatkérés  
14./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása  
15./ Pályázat gyepmesteri feladatok ellátására 
 
Szavazásban részt vett: 9 fő. 
A napirendi pontokra tett javaslatot a képviselő-testület elfogadta és egyhangú - 9 igen - 
szavazattal meghozta a következő határozatot.  
 

87/2013. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
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2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről  
3./ A Nagyközségi Óvoda beszámolója a 2012/2013. nevelési évről  
4./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ beszámolója  
5./ Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár működéséről  
6./ Beszámoló a Petőfi Emlékmúzeum működéséről  
7./ Beszámoló a Dömsödi Hírnök elmúlt évi működéséről  
8./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről  
9./ A közterületek filmforgatási célú használatához kapcsolódó szabályok 
megalkotása 
10./ Dömsödi Tűzoltó Egyesület támogatási igénye  
11./ Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás megállapodásának 
módosítása  
12./ Gyermekétkeztetési feladatok finanszírozásának kiegészítésére pályázat 
benyújtása 
13./ Falumegújítás és fejlesztés Leader keretében megvalósuló beruházás 
kivitelezői feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérés  
14./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása  
15./ Pályázat gyepmesteri feladatok ellátására 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

 
……../2013. (……….) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szavazásban részt vett: 9 fő 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 
 

88/2013. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
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2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítette a  Hal-Víz Napokról szóló 
tájékoztatóval, valamint a Dabi Egyház 450 éves fennállásának évfordulójára rendezett 
ünnepségről adott tájékoztatót.  
 
A  napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
  

……./2013. (………..) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásban részt vett: 9 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 9  igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
89/2013. (VI.26.) 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./  Dömsöd-Apaj óvoda beszámolója a 2012/2013. nevelési évről 
Előadó: Orosz Lajosné óvodavezető 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: A beszámoló alapos, részletes, mindenre kiterjedő.  
Emlékezete szerint a tagóvoda vezetői beszámoló nem volt ilyen részletes a korábbi években. 
 
Orosz Lajosné óvodavezető: A beszámoló terjedelmével kapcsolatban elmondja, hogy nem 
tudja szűkebbre venni, a szempontokat kellene átalakítani ahhoz, hogy rövidebb legyen a 
beszámoló.  
A tagóvoda vezetőnek ez az utolsó beszámolója, ezért lett ennyire részletes.  
 
Szabó Andrea Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke: A Bizottság a beszámolót 
megtárgyalta. Alapos, szakmailag megalapozott beszámoló, összhangban van a szakmai 
célkitűzés a szakmai gyakorlattal. Az új köznevelési törvény sok esetben megnehezítette az 
óvoda munkáját, mivel gyakoriak a hirtelen módosítások, mely rengeteg adminisztrációval 



 

4 

 

jár, s rövid időn belül homlokegyenest át kell dolgozni koncepciókat. Nagy felelőtlenség, 
hogy oktatási intézményeknél nem eléggé átgondolt a koncepció. 
275 gyerek jár óvodába, ebből 66 gyerek szorul logopédiai fejlesztésre, ez nagyon magas 
szám. Ennek okát abban látják, hogy az édesanyák kevés időt beszélgetnek a gyerekeikkel. 
Összes, speciális ellátást igénylő gyermekek száma 94 fő, fejlesztésre szoruló gyermekekből 
sok van. Ezekhez a gyerekekhez szükséges az óvónők folyamatos továbbképzése.  
A tárgyi előírások az erőforrások szempontjából a tervezett fejlesztések évről-évre 
elmaradnak,  mint minden más intézménynél. Célszerű lenne, ha minden évben egy kicsi kis 
tervet kitűznének és egy-egy intézménynél próbálnák ezt megvalósítani,  mert a végén jöhet 
egy nagy összeomlás, ha a fontosabb dolgokra nem tudnak pénzt szánni. Kis lépésekben 
próbálják meg az intézményekben megoldani a szükséges fejlesztéseket.  A Társulási Tanács 
lesz az óvoda fenntartója a jövőben, melynek Dömsöd részéről 3, míg Apaj részéről 2 tagja 
van.  
Megköszöni a beszámolót és a munkát, a Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: A beszámoló a szokáshoz hűen tartalmas, részletes. Magas 
szintű előre tervezett munka folyik az óvodában. A beszámolóból kitűnik, hogy megoldódik a 
helyhiány, sajnálatos módon a nagyon alacsony születésszám miatt. 
 
Bencze István polgármester: Az alapos, mindenre kiterjedő részletes beszámolót és a munkát 
megköszöni és szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 
……./2012. (……..) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Óvoda 
2012/2013-as nevelési évéről készült beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
Szavazásban részt vett: 9 fő. 
A képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal  meghozta a következő  határozatot: 

 
90/2012. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Óvoda 
2012/2013-as nevelési évéről készült beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
4./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ beszámolója 
Előadó: Csikós Lászlóné intézményvezető 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Szabó Andrea Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke: A intézmény 2013. évi 
költségvetése 500 ezer Ft-ra csökkent, amely nem nagy összeg, ehhez képest, az éves műsort 
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nézve, van élet a művelődési házban. Sok rendezvény volt, úgy látják, hogy a költségvetés 
csökkentésével párhuzamosan sokan tesznek oda pluszt, a rendezvényekhez sok önkéntes 
segítséget kap az igazgató, így a fontosabb rendezvényeket sikerül megtartani. Beszéltek a 
jogvédői ellenőrzés, mely öt évre visszamenőleg megtörtént, sajnos némi pótdíj kiszabására is 
sor került. A hang technikusi státus visszatérő probléma, hozzáértő hangosító hiányzik a 
műsorokból, jó lenne ezt valamilyen módon megoldani. Nyilván a költségvetés helyzete fogja 
ezt meghatározni. A bevétel a költségvetési kerethez képest jó produktum. Megköszöni a 
művelődési ház vezetője és munkatársai munkáját.  
 
Bencze István polgármester: Létszámmal kapcsolatban megjegyzi, a beszámoló szerint 2 fő 8 
órás és egy fő 6 órás munkatárs dolgozik a művelődési házban. Ez így nem fedi a valóságot, 
mert a művelődés szervező fizetés nélküli szabadsága előtt 8 órás munkaviszonyba került. 
Addig, míg fizetés nélküli szabadságon van, pótolható lett volna egy 8 órás állással. Az elmúlt 
év végén minden intézményben drasztikus leépítést hajtottak végre, az OMK-ban az egy fő 
technikusi álláson kívül minden álláshely megmaradt valamilyen formában.  
 
Csikós Lászlóné: Beszámolója szerint a művelődés szervező április 1-ig volt 6 órás, és április 
1-től fizetés nélküli szabadságon van.  
A művelődési házban a Dömsödi Napokkal a szoros programok bezáródnak, szeptembertől 
indul ismét az év a programokkal, ezért is nem gondolkodott a helyettesítéssel. A technikus 
hiányával összefügg a nyitvatartási idő csökkentése is. A nyitva tartás 9 órától 20 óráig tart, 
két napon 20.30-ig. A 9 órai nyitás kivitelezhetetlen, mivel az épületben lévő iskolában 8 
órától tanítás van, így 8 órától felügyelet nélkül lenne a nyitott épület, s vannak értékek, amit 
felügyelet nélkül ki tudnak vinni. A délutános, illetve a hétvégi programokat az egyetlen férfi 
kolléga vállalja, ezért is lenne jó a technikus, aki felváltva ügyelne és nem a gondnok 
dolgozna minden hétvégén szeptembertől májusig. Ugyancsak a gondnok ügyel a hétvégi 
családi rendezvényeken is éjszaka. A technikus mellett a művelődés szervezőre is  
szeptembertől nagy szükség lenne.  
 
Bencze István: A 2013. évi költségvetésben ennyi pénz van, a következő évi költségvetésben 
ha megtalálja a képviselő-testület a technikusi állás fedezetét, akkor beszélnek róla. Tavaly 
így rendelkezett a képviselő-testület, amíg rendeződik a költségvetés helyzete. Bízik abban, 
hogy országosan egy fejlődés lesz, jobb lesz az önkormányzatok finanszírozása, több 
lehetőségük lesz.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Feleslegesnek tartja a délelőtti nyitva tartás, egyszerűen 
megoldható két rácsos ajtó felszerelésével, hogy a ház ne legyen tárva-nyitva. A programokat 
a szűkös költségvetés ellenére jónak tartja. Véleménye szerint a gondnok a technikusi 
feladatokat hibátlanul megoldotta. Az előző technikus semmi féle szakirányú végzettséggel 
nem rendelkezett. Kifejezetten technikusi végzettséget megkövetelni nem lehet egy ekkora 
intézménynél, ide polihisztor kellene, aki ért a technikához, a szereléshez stb. Mindemellett 
támogatja még egy fő alkalmazását, de nem mint technikus.  
 
Csikós Lászlóné: Nem ragaszkodik a technikushoz, egy olyan személyre van szükség, aki ért 
a technika kezeléséhez is, hiszen több milliós berendezést kell kezelni a rendezvényeken.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Több helyen közcélú, közhasznú megfogalmazás szerepel, 
közfoglalkoztatott a hivatalos megnevezés.  
Parketta felújítással kapcsolatban: A teljes felújítás rengeteg pénzbe kerülne, nem régen volt 
felújítva, s már megint baj van. A közepét felújítanák, ezt vállalják a nyár folyamán.  
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Falu és az OMK. kapcsolatáról elmondja, szégyenletes, hogy az OMK. jegyár bevétele 27 
ezer Ft. egy évben. Nem mennek az emberek olyan rendezvényre, amely fizetős.  
A nyugdíjas klubot üdvözli, jó, hogy új vezetője van. Mindezeket egybevéve ez egy nagyon jó 
beszámoló, a lelkesedés továbbra is megvan. Úgy érzi, hogy a komolyabb műfaj egy kissé 
kiszorult a házból. Más művelődési házakban látja, nem tudja van-e rá lehetőséget, véleménye 
szerint sokkal jobban, nagyobb mértékben igénybe kellene venni a lelkes, hozzáértő 
embereket. (pl. pedagógusokat) 
 
Csikós Lászlóné: A délelőtti zárva tartás kivitelezhetetlen, mivel itt működik a művészeti 
iskola tánctagozata, illetve az általános iskola néptánc órái. A jegyárakkal kapcsolatban: 500 
ezer Ft-os költségvetésből nem tud olyan színvonalas műsort szervezni, amire belépőt tudna 
szedni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a művelődési házban végzett munkát és a beszámolót.  
Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2012. (………..) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
Szavazásban részt vett: 9 fő. 
A képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

91/2012. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
5./ Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár működéséről 
Előadó: Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető: Az előterjesztésből kiemeli, hogy a 2014. évi 
költségvetésben az állománygyarapításra fordítandó összeget ha lehetne emelni, nagyon jó 
lenne.  
 
Szabó Andrea Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke: A Bizottság a beszámolót 
megtárgyalta. A gazdálkodási adatok tekintetében röviden ismertette a könyvtár 
finanszírozásai keretét 2008-2012. év között. A nagymértékű csökkenés súlyos érvágás volt, 
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de tudomásul vette a könyvtár, hogy más intézményekhez hasonlóan ki kell venni részüket a 
költségvetés szűkítéséből. Ki lehet húzni egy-ként évet, de hosszú távon tartalmi sorvadást 
fog eredményezni.  Könyvtár lényege, hogy tudjanak friss olvasni valót adni az olvasóknak. 
Ha kis mértékben is, a jövő évi költségvetésből egy kicsit próbáljanak meg növelni a 
beszerzési kereten. az 50 év óta működő könyvtár ne vesszen el, ne legyen egy ideje múlt 
korszerűtlen könyvtári állomány. Statisztikai adatokkal ismertette az olvasók számát 2008-
2012. között.  
Annyira nem rossz a helyzet, az adatokat tekintve a  kihasználtság a meglévő viszonyokhoz 
képest nem rossz.  
Próbálnak a művelődési ház életében is részt venni, pl. ünnepi műsorokat összeállítani, 
kiállításokat szervezni, sikerrel. Újjá éledő a helytörténeti mutató munka, nagyon sok anyagot 
kapnak az olvasóktól. Látogatnak idősebb polgárokat, s rendszerezik az anyagokat, s közzé 
teszik az újságban is, feldolgozzák a könyvtári munka során a visszaemlékezéseket. 
A bizottság a beszámoló elfogadását javasolja.  
 
Bencze István polgármester: Túl azon, hogy nagyon fontos feladatot teljesítenek a 
településen, tetszik, hogy egyre jobban részt vesznek aktívan a nemzeti ünnepeken.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Elmondja, hogy a könyvtárak finanszírozását kivették az 
önkormányzatok hatásköréből, s áthelyezte a központi költségvetésbe.  
 
Szabó Andrea: Volt egy irányelv a kormány részéről, hogy kiemelten fogják támogatni a 
minisztérium, komoly összegeket kilátásba helyeztek, azonban nem látják, hogy hova jutott 
ebből a támogatásból, inkább a vidéki könyvtárakat, vagy a fővárosi nagyobb könyvtárakat 
támogatják-e.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a könyvtár munkáját és a beszámolót, majd szavazásra bocsátotta 
az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2012. (………..) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Könyvtár 
működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásban részt vett: 9 fő.  
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

92/2012. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Könyvtár 
működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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6./ Beszámoló a Petőfi Emlékmúzeum működéséről 
Előadó: Vass Ilona múzeum vezető 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Vass Ilona múzeum vezető a beszámolóból kihangsúlyozza, a múzeum technikai,  műszaki 
állapota nem kielégít, villanyvezeték régi, tűzveszélyes, falakat jó  lenne tapasztani, vizes, 
régi, vert fal épület, sűrűbben kellene karbantartást végezni. 
 
Szabó Andrea Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke: A múzeum vezetője 
igyekszik, hogy a múzeum miliőjéhez és légköréhez kapcsolódó rendezvényeket, kulturális 
programokat szervezzen, kultúrának azt a részét célozza meg, amely a hagyományőrzéshez 
kapcsolódik. Különböző egyesületekkel próbál együttműködni. Korszerűsítés  nagyon fontos 
lenne, mivel régi épületről van szó. A nádazás véleményük szerint jól sikerült.  
Felhívja a figyelmet a múzeummal szomszédos ingatlan állapotára, amellett, hogy esztétikai 
szempontból is kifogásolható, veszélyes is.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az épület bontása el van rendelve, januártól az építéshatósági 
feladatok átkerültek a körzetközponti építéshatósági feladatokat ellátó polgármesteri 
hivatalokba, egyeztettek a ráckevei kollégákkal, de a végrehajtás nem egyszerű dolog az 
ingatlan fekvése miatt.  
 
Varga László műszaki főtanácsos tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 
Szigetszentmiklósi építésfelügyelet megtekintette az helyszínt, kényszerbontást adtak ki az 
épületre.  
 
Lázár József képviselő: Felháborítónak tartja a helyzetet. 
 
Vass Ilona múzeum vezető egy meghívást közvetít a képviselők felé, amikor is a zenés nyári 
esték keretében egy könyvbemutató lesz, egy parasztasszony naplója kerül bemutatásra, erre 
tolmácsolja a meghívást.  
 
Varsányi Antal:  A múzeum állapota valóban javításra szorul, a karbantartásáról beszéltek a 
vezetővel, a tapasztást nem tudják vállalni. A  modern technikát ezeknél a régi épületeknél is 
lehet alkalmazni, vannak lélegző vakolatok, amellyel hosszabb időre megoldják a problémát.  
Egyébként meszes vakolat van rajta, nem tapasztott. Villanyvezetékkel kapcsolatban nem 
egyszerű kihúzni a régi vezetéket, régi bergman cső.  
A beszámolót egyébként jónak tartja, a múzeum vezetője lelkes, jó irányba viszi a dolgokat. 
 
Lázár József képviselő: Sok olyan programot felsorolt, amely a múzeumban, Petőfi szülői 
házban történt. Kérdezi, hogy a Bazsonyi-Vecsési kiállításon megközelítőleg hány látogató 
volt az elmúlt évben? 
 
Vass Ilona: Kb. 200 fő.  
 
Szabó Andrea képviselő: A múzeum raktározási gondokkal is küzd, sok tárgyat kapnak, amit 
el kell helyezni, előbb-utóbb túlzsúfolttá válik a múzeum vagy nem eléggé stílusossá, 
bekerülnek olyan dolgok, amelyek szakmailag nem oda valók.  
Tudnának-e megoldást találni a raktározásra, évek óta megoldatlan a múzeumi tárgyak 
tárolása. Esetleg ha valaki tud olyant, aki felajánlana régi parasztházat megvásárlására, ahol 
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létre tudnának hozni egy Dab múzeumot, rengeteg helytörténeti anyag van, amit Apajon 
tárolnak, és szeretnék haza hozni.  
 
Bencze István polgármester: Valóban vannak raktározási problémák, a Hajós kastély egy-egy 
helyiségét az elmúlt évben felújították, közben leszakadt a mennyezet, elég rossz állapotban 
van. Van még a Petőfi tér 10. sz. alatt két tanterem, amit lehetne ilyen célra használni, illetve 
felmerült a mozi épülete is.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A mozi épülete nem alkalmas raktározásra, nincs villany.  
 
Balogh László Levente képviselő: Dabon már elkezdtek egy kiállítást létrehozni a Borza 
lakás tanítói szolgálati lakás két helyiségét felújították, az anyagot összeállították. Ez nem 
ütné egymást Szabó Andrea képviselő által tervezettel, mivel az egyház nem néprajzos dolgot 
szeretne elsősorban, inkább dabi helytörténeti centrumban gondolkodnak. A néprajzi 
kiállításhoz inkább egy tájházat képzelnének el, nem a Hajós kastélyt. 
Elhangzott, hogy sok régi eszközgyűjtemény van, amellyel mesterek dolgoztak régen,  jó 
lenne egy  műhely is, ahol interaktív módon lehetne gyakorlatokat csinálni közben. 
Véleménye szerint kellene  Dömsödnek és  Dabnak is egy helytörténeti tájház. Lépni kellene 
mielőbb. A dabi helytörténeti kiállítás nyitvatartása megoldott, a lelkész bemutatja a kiállítást, 
Dömsödön – önkormányzati fenntartásban – ez már pénzbe kerülhet. Kérdezi, hogy 
ideiglenesen nem lehetne-e bevonni ebbe a Petőfi szülői házat? Meg kellene próbálni, hogy 
fél éven belül ott kiállítást rendezni, működtethetővé tenni. Esetleg nyári munkában egy 
megbízható diákra bízni.  
 
Bencze István: Ilyen céllal lett felújítva a Petőfi Szülői ház.  
 
Vass Ilona: A Petőfi Szülői házban vannak programok, de ha berendezik a házat, akkor nem 
marad tér levegőzni, itt tudnak könyvajánlót, esteket szervezni, székeket a belső teremben 
elhelyezni.  
 
Balogh László Levente: Terem van, pl. az OMK-ban is vannak termek, kiállítás kell. Be 
kellene rendezni, ha teremre van szükség akkor ott van az OMK. Bemutatót bárhol – OMK-
ban is lehet tartani.  
 
Vass Ilona: Egy néprajz vonatkozású kiállítást be lehet hozni az OMK-ba, de az OMK. nem 
hívogató.  
   
Szabó Andrea: Dabon van a Gergely féle ház, amely igazi parasztház gémes kúttal, el tudna 
képzelni ott egy tájházat, amelyet saját gyűjteményével be tudná rendezni.  
Azt látja, hogy van Dömsödön hatalmas érték a múltból, akik még élnek és mesélnek, látja a 
fontosságát mind a szellemi, mind az írásbeli dokumentációknak, mind a tárgyi eszközöknek.  
Tapasztalja a gyerekek érdeklődését egy-egy tanóra alkalmával a könyvtárban, nagyon érdekli 
a gyerekeket, hogyan éltek régen pl. a pásztorok stb. Nagyon érdekli a gyerekeket. Ha erre 
tudnának hangsúlyt fektetni, hogy ilyenre neveljék őket, ami a múlt, a magyarság, ezzel 
foglalkozni kellene, mert ezzel csak jobb emberek lesznek.  
 
Balogh László Levente képviselő: Probléma a településen, hogy iparűzési adó,  támogatások 
szempontjából is Pest megye hátrányosabb helyzetben van  mint pl. Bács-kiskun megye. 
Legnagyobb gond véleménye szerint az identitással van, akár az egyházi, akár az állami, akár 
a helyi identitás, ezzel van a legnagyobb gond. Ha lesz egy terméken öntudat, akkor lesz 
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munkahely stb. Az elvándorlás is összefüggésben van az identitással, véleménye szerint erre 
kellene mozdulni. Nem nagy költségekbe keveredni, kis lépésekben betölteni azt ami van, 
elkezdeni használni.  
 
Bencze István polgármester: Véleménye szerint úgy a múzeumot, mint a Petőfi szülői házat 
jól működteti a vezető. Hasonlóan az eddigiekhez a jövőben is mindenkit megkérdezve, 
mindenkivel együttműködve végezze munkáját, egy-egy időszakos kiállítást is lehetne 
szervezni. Sok embertől hallani, hogy ennyi és ilyen-olyan kiállítandó anyaggal rendelkeznek. 
A raktározás továbbra sem megoldott, erre ötleteket kér. 
 
Varsányi Antal:  A Petőfi tér 10-ben van egy terem, ahol az iskola az elavult eszközöket 
tárolja, nem lehetne ezt a termet múzeumi raktár céljára kiüríteni?  
 
Mészáros Pálné iskola igazgató: Most folyik a leltározás, ami értékes, elviszik a Ságvári 
iskolába, a lim-lom raktárat megszüntetik, megoldható.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a munkát és a beszámolót, majd szavazásra bocsátotta az alábbi 
határozati javaslatot: 
 

………/2012. (………..) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Emlékmúzeum 
működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
Szavazásban részt vett: 9 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

93/2012. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Emlékmúzeum 
működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
7./ Beszámoló a Dömsödi Hírnök elmúlt évi működéséről 
Előadó: Vass Ilona szerkesztő 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Szabó Andrea Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke: A Bizottság a beszámolót 
megtárgyalta. A Hírnök a megszorítások ellenére változatlan teljességgel jelenik meg, 
terjedelmét tekintve is.   
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Bizottsági ülésen felmerült, hogy sok információt a weboldalon feltöltött Hírnök tartalmából 
vesznek le, a példányszám fogyását is negatívan érinti. Legtöbb folyóiratnál az internetes 
tartalom és az évfolyam fent van a weboldalon, a lapszámon belül az online tartalom nincs 
feltéve, elegendő lenne, ha az évfolyamok lapszámát közölnék, és a tartalmat, hogy melyik 
lapban milyen írás van, aki szeretné elolvasni, az akár a hivatalban, akár a könyvtárban 
elolvashatja kézben az újságot. Ezzel kiküszöbölnék, hogy lenyomozzák a programokat, s 
nem lenne megmaradó példányszám sem.  
 
Bencze István polgármester: Ezt a véleményt nem osztja, annál is inkább, mivel a térség 20 
településén Ráckevét és Dömsödöt kivéve ingyen adják az újságot, ahány ház, annyi 
példányban, ezen kívül minden település weblapján fent van a helyi lap. Mivel az ingyenes 
lapot az önkormányzat nem tudja biztosítani, ezért próbálják a weblapon hozzáférhetővé 
tenni. Jelen körülmények között 50 db-bal többet ha el tudnának adni, többet nem.  
 
Szabó Andrea képviselő: Összehasonlítva, véleménye szerint a Dömsödi Hírnök magasan 
felülmúlja a környező települések újságait. Bármilyen komolyabb lapot megnéz, sehol nincs 
online tartalom feltöltve, csak a tartalomjegyzék. 
 
Csikós Lászlóné: Jó ötletnek tartotta a korlátozást.  
 
dr. Bencze Zoltán: Van egy olyan bevett gyakorlat,  kettő között van egy középút, az adott 
aktuális lapszámról egy ismertető kerül fel a honlapra és egy hónap csúszással kerül fel 
archívumként a tartalom.  
 
Bencze István: Most is csúszással került fel, két-három héttel a megjelenés után. Véleménye 
szerint ez a példányszám eladását nem befolyásolja.  
 
Szabó Andrea: Ezzel megtartanák az újság rangját, ez egy kézzel fogható újság, nem pedig 
egy digitális újság. A szakmailag rangosabb újságokat nem teszik fel, csak a 
tartalomjegyzékeket.  
 
Bencze István polgármester: Képviselői indítványként fogalmazza meg, a megfelelő 
bizottság tárgyalja meg és a soron következő ülésen terjesszék a testület elé.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A bizottság ezt már tárgyalta és bizottsági indítványként került a 
testület elé.  
 
Szabó  Andrea ismerteti a bizottság javaslatát.  
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az Oktatási Bizottság határozati javaslatát: 
 

…………./2012. (……….) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottsága javaslatával egyetértve döntött arról, hogy 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat weboldalán (www.domsod.hu) a „Dömsödi 
Hírnök” számai ne kerüljenek teljes tartalommal feltöltésre, hanem csak az oldalon 
az évfolyam, lapszám, tartalomjegyzék legyen csak feltöltve. 
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Felelős: képviselő-testület; Vass Ilona főszerkesztő 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett: 9 fő. 
A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

94/2012. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottsága javaslatával egyetértve döntött arról, hogy 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat weboldalán (www.domsod.hu) a „Dömsödi 
Hírnök” számai ne kerüljenek teljes tartalommal feltöltésre, hanem csak az oldalon 
az évfolyam, lapszám, tartalomjegyzék legyen csak feltöltve. 
 
Felelős: képviselő-testület; Vass Ilona főszerkesztő 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Dömsödi Hírnök működéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló alábbi határozati javaslatot: 
 

…………./2012. (……….) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök 
működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásban részt vett: 9 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
 
95/2012. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök 
működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

Bencze István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az általános iskola 
és a művészeti iskola – annak ellenére, hogy már nem az önkormányzat a fenntartó illetve a 
működtető – megküldte tájékoztatóját, melyet a képviselők megkaptak. Megköszöni a 
tájékoztatót. Az iskola műszaki állapotáról leírtak az önkormányzatot is érintik. Úgy gondolja, 
ha lesz egy ilyen jellegű pályázati lehetőség, a KIK-kel közösen szerepet kell vállalnia az 
önkormányzatnak is. Örömmel olvasta a beszámolóból, hogy apróbb problémáktól eltekintve 
zökkenőmentesen zajlott a fenntartó váltás, sem a szülők, sem a diákok nem érezték meg a 
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váltást. Bízik abban, hogy rendeződik a pedagógus életpálya modell kérdés, s a továbbiakban 
is ugyanilyen szinten tudják ellátni a dömsödi gyerekeket. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Elmondta, hogy az állam gondolkodik azon, hogy az 
önkormányzati feladatokra, fejlesztésekre, kötelező feladatokkal  kapcsolatos beruházásokra a 
jövőben nem pályázati rendszer útján lehetne hozzájutni, ez most van kidolgozás alatt, 
gyakorlatilag a fejlesztési feladatok összehangolása után pályázati eljárás nélkül kívánja 
biztosítani, megkönnyítve az önkormányzatoknak ne kelljen jelentős anyagi ráfordítással 
belemenni olyan pályázatba, amit esetleg nem nyernek meg. Várhatóan 2014. után lépne be ez 
a rendszer.  
 
Mészáros Pálné iskola igazgató: Ugyanez a beszámoló ment a fenntartó felé, az ő kérésüknek 
megfelelően adatokra szorítkoztak inkább, mint szöveges értékelése. Elmondta még, hogy 
megfosztották az iskolát neve előtt használt grófi címtől. 
 
Varsányi Antal:  Megköszöni a beszámolót. Többen fordultak hozzá, ha egyik gyerek a 
másiknak gondatlanságból, figyelmetlenségből bajt okoz, kis büntetés jelenjen meg.  
 
Bencze István polgármester: Művészeti iskola eredményeire büszkék, sajnálatosan csökken a 
zeneiskolai tanulók létszáma. Hogy látják a jövőt. Előfordulhat-e, hogy a térség művészeti 
iskoláit összevonják? 
 
Köntös Ágnes: Ez tavalyi adat, a kezdő létszám ugyanannyi, menet közben csökkent.  
A beiratkozással, pót beiratkozással kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket. Az 
összevonással kapcsolatban megkérdezte a tankerületi igazgatót, tájékoztatása szerint 
egyelőre ilyent nem terjesztettel fel. Gyűjtik az adatokat, senki nem tudja egyelőre mi lesz a 
művészeti iskolákkal. 
 
Bencze István polgármester megköszöni a rendezvényeken való részvételt, mellyel színesítik 
a programokat.  
 
8./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Ügyelettel kapcsolatosan mik a tapasztalatok a visszajelzések 
alapján? 
 
dr. Rókusfalvy Sylvia háziorvos, képviselő: Konkrét panasz most nincs az ügyelettel 
kapcsolatban és a közelmúltban sem volt. Ügyeletre nagyobb feladat hárul mint korábban, 
annak ellenére, hogy létszámhiány van, az elvárás egyre nagyobb, nem lát fennakadást, jól 
ellátják a feladatot. 
 
Bencze István: Az ügyeletet ellátó Morrow Medical Kft. tájékoztatása szerint egy panasz volt 
az elmúlt időszakban. A  hivatalban elhangzott több panasz is, főként szakmai hiányosság 
miatt. Gyógyszerellátással volt probléma, sürgős esetben nem volt pl. injekció.  
A fogorvos beszámolójában kifogásolta, hogy az utóbbi időben az önkormányzattól nem 
kapott semmit. Ez nem teljesen így van, egyrészt közös takarítót is alkalmaztak korábban, 
másrészt soha nem kért az önkormányzat bérleti díjat a rendelőért.   
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dr. Rókusfalvy Sylvia: A fogászati ügyelet évek óta nincs megoldva, rendelési időn kívül 
Budapesten vagy ügyelet.  
 
Bencze István: A beszámolókat összegezve a háziorvosok és a gyermekorvos jól látják el 
feladatukat. Wágner doktor kezdeményezésére jövő héten kedden a háziovosok és az 
asszisztensek Semmelweis Napon vesznek részt, közös beszélgetés, vacsora keretében.  
 
Lázár József: Minden beszámoló két részből áll, egyrészt a tevékenység, másik rész a 
panasz. Itt három rendelő is kéri az akadály menesítést, három rendelő a fűtés korszerűsítést. 
A II. körzetben a hetvenes években volt fűtésszerelés, korszerűtlen. Meg kellene nézni, 
ezeken hogy tudnának segíteni.  
Vass doktor gázszámla fizetésével kapcsolatban oly határozatot hozott a bizottság, hogy 
mutasson egy számlát, kb. hány ft. a gázszámla, s beszélhetnek a 70-30 %-os térítésről.  
Központi ügyelettel kapcsolatban felmerült, hogy nem akkor keletkezik a probléma, amikor 
már hívják az ügyeletet, azt korábban a háziorvos orvosolhatná, de nem megy el a beteg a 
rendelélésre, megvárja a hét végét, s kihívja az ügyeletet. Ez felelőtlenség a beteg részéről. Az 
ügyeleti ellátással kapcsolatban egyébként csak pozitív véleményt hallott. A beszámolót 
elfogadásra javasolta a bizottság.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A II. körzet fűtésrendszerével kapcsolatban elmondja, hogy a 
rendelő felújításakor Wágner doktor zárkózott el a kazáncsere elől, hogy más megoldást 
keres, pl. hőszigetelést, amit el is végzett saját költségen.  A kazáncsere is indokolt lenne, 
gázégős, nem jó hatású.  
 
dr. Rókusfalvy  Sylvia: Elmondja, hogy a I. körzet lakásának fala omladozik, azt festeni nem 
lehet, a szigetelést maga részéről nem tudja vállalni.  
Előbb-utóbb ezeket napirendre kell tűzni.  
 
Bencze István polgármester: A II. körzetben ugyanúgy, mint másik körzetben, cserélje ki a 
doktor úr a kazánt, s a lakbérből lelakja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatók elfogadásáról szóló alábbi határozati 
javaslatot: 
 

………../2012. (………..) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
szolgáltatók működéséről szóló tájékoztatókat elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásban részt vett: 9 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

96/2012. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
szolgáltatók működéséről szóló tájékoztatókat elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
9./ A közterületek filmforgatási célú használatához kapcsolódó szabályok megalkotása 
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 
(Írásbeli előterjesztést jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző szóban összefoglalta az írásbeli előterjesztést.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerinti 
rendelet-tervezetet.  
 
Szavazásban részt vett: 9 fő. 
A képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta Dömsöd Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VII.9.) rendeletét a közterületek használatáról 
szóló 20/2003. (XII.18.) számú rendeletének módosításáról. 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2013. (VII.9.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületek használatáról szóló 20/2003. (XII.18.) számú rendeletének módosításáról 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
§ (1) bekezdés a) pontja alapján a közterületek használatáról szóló 20/2003. (XII.18.) számú 
rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja 
 
1. § A rendelet 3. §-a egy új (3) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: 
„(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatával 
összefüggő feltételeket e rendelet 18/B. § és 18/C. §-a-a tartalmazza.” 
 
2. § A rendelet egy új 18/B. § és 18/C. §-al egészül ki az alábbiak szerint: 
„18/B. § (1) Az önkormányzat tulajdonát képező közterületek filmforgatási célú 
igénybevételéért jelen rendelet 3. számú mellékletében meghatározott mértékű díjat kell 
megfizetni. 
(2) A közterület használatáért hatósági szerződésben megállapított díjat a közterület 
használatát kérelmező az önkormányzat részére a közterület használatának megkezdéséig 
vagy sürgős szükség esetén a használat megkezdését követő munkanap végéig banki 
átutalással megfizetni. 
(3) A közterület filmforgatási célú használatának engedélyezésére irányuló kérelmeket a Pest 
Megyei Kormányhivatalnál kell benyújtani. 
(4) A képviselő-testület a filmforgatási célú közterület használathoz kapcsolódó hatáskörei 
gyakorlására a jegyzőt jelöli ki. 
 
18/C. § (1) A település területén lévő templomoktól és közintézményektől számított 100 
méteres körzeten belül tilos politikai tartalmú kampányfilmek forgatása. 
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(2) A közterület filmforgatási célú használata során a környező lakóingatlanok használatának, 
a közintézmények és üzletek működésének minél kisebb zavarásával kell eljárni. Így 
különösen tekintettel kell lenni a lakók éjszakai pihenésének biztosítására. Ennek biztosítása 
céljából este 20 óra és reggel 6 óra között jelentős hanghatással vagy fényhatással járó 
tevékenység nem végezhető, ha a forgatási helyszín 200 méteres körzetében lakó vagy üdülő 
ingatlanok találhatóak. 
(3) A közterület filmforgatási célú használata a stáb technikai kiszolgáláshoz és parkolásához 
kapcsolódó közterület használat a közlekedést nem akadályozhatja, valamint az üzletek és 
intézmények működéséhez kapcsolódó parkolást csak az adott intézmény vagy üzlet 
működését nem zavaró módon és terjedelemben befolyásolhatja. 
(4) Amennyiben a filmforgatást a közterület használatát kérelmezőnek fel nem róható 
esemény akadályozza, úgy ezt a közterület használatát kérelmező haladéktalanul köteles 
bejelenteni az önkormányzatnak. Az önkormányzat a bejelentést követően haladéktalanul, de 
legkésőbb egy munkanapon belül köteles a filmforgatást akadályozó körülményt 
megvizsgálni, és annak elhárítását megkezdeni. Az elhárítás megkezdésének minősül, ha az 
érintett közterületen az akadály elhárításához szükséges bontási, építési, szerelési munka 
megrendelése is. Az önkormányzat ezt követően az akadályoztatás várható időtartamáról a 
közterület használatát kérelmezőt tájékoztatja. Az önkormányzat az akadály elhárítását követő 
napon köteles a közterület használatát közterület használatát kérelmezőnek ismételten 
biztosítani. 
(5) Amennyiben vis maior esemény akadályozza a közterület használatát, úgy a vis maior 
esemény megszűnését követően akkor köteles a közterület filmforgatási célú további 
használatát az eredeti kérelemnek megfelelően biztosítani, ha a közterület a filmforgatás 
céljára biztonságosan használható, továbbá a közterület használata a településen folyó 
védekezési vagy helyreállítási munkákat nem akadályozza. 
(6) Azon időszak alatt, amely alatt a közterület filmforgatási célú használatára engedéllyel 
rendelkező a közterület használatában neki fel nem róható okokból akadályozva van nem 
köteles díjat fizetni. 
(7) Amennyiben a filmforgatást akadályozó körülmény megszüntetése az önkormányzat 
tájékoztatása szerint olyan időt vesz igénybe, amely következtében közterület használatát 
kérelmező a közterület további használatára nem tart igényt, úgy az általa már kifizetett 
közterület használati díj és a közterület használat tényleges időtartamára számított díj 
különbözetét az önkormányzat köteles számára a közterület használat megszűnését követő 8 
napon belül visszafizetni.” 
 
3. § A 20/2003. (XII.18.) számú rendeletének 3. számú mellékletét jelen rendelet melléklete 
határozza meg. 
 
2.§ Jelen rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 
 
 
 
                                Bencze István          dr. Bencze Zoltán 

                                      polgármester                             jegyző 
 
 

Melléklet a 8/2013. (VII.9.)  számú rendelethez 
"3. számú melléklet a 20/2003. (XII.18.) önk. számú rendelethez 

 
A rendelet 18/B. § (1) bekezdésében meghatározott használat jogcíme szerint a közterület 
használatáért a az alábbi díjakat kell megfizetni, amelyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
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KÖZTERÜLET HELYE HASZNÁLAT MÓDJA KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJ 

Településközpont 

Forgatási helyszín 400-Ft/m
2
/nap 

Technikai kiszolgálás 200-Ft/m
2
/nap 

Stáb parkolás 150-Ft/m
2
/nap 

Település egyéb közterületei 

Forgatási helyszín 250-Ft/m
2
/nap 

Technikai kiszolgálás 100-Ft/m
2
/nap 

Stáb parkolás 80-Ft/m
2
/nap 

 
 
10./ Dömsödi Tűzoltó Egyesület támogatási igénye 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy úgy a költségvetési 
koncepció, mint a költségvetés kialakításakor tárgyaltak róla, hogy ez évben támogatják a 
tűzoltó egyesületet 500 ezer Ft-tal. Ez a költségvetésből kimaradt, javasolja erről most 
dönteni, ugyanis lehetőség van év végén Ausztriából egy olyan tűzoltó gépjármű vásárlására, 
amelyet az egyesület szolgálatába tudnak állítani. A fedezetét az adóerőből javasolja 
biztosítani. Nem biztos abban, hogy a Ráckevei tűzoltóknak lesz olyan jövője, hogy az 
Dömsödöt is érintené.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Olyan állami feladatot vesz át megint az önkormányzat. 
 
Ispán Ignác képviselő, a Tűzoltó Egyesület elnöke: Nem hárítják át, megmarad állami 
feladatként, de Szigetszentmiklóson lesz tűzoltóság, ami annyit jelent, amíg onnan leér a 
tűzoltó autó Dömsödig, leég a ház.  
 
Lázár József képviselő: Egyetért a támogatással, megnyugvás a település számára, hogy van 
biztonság. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a Dömsödi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására 
irányuló határozati javaslatot: 
 

………/2013. (……...) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben 500.000-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást ad a Dömsödi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület részére az egyesület működésének, valamint tűzoltó gépjármű 
beszerzésének támogatására. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a támogatási 
összeg kifizetésére. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határidő: 2013. július 31. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a támogatási összeg 
kifizetésére. 
 
Szavazásban részt vett:  9 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

97/2013. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben 500.000-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást ad a Dömsödi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület részére az egyesület működésének, valamint tűzoltó gépjármű 
beszerzésének támogatására. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a támogatási 
összeg kifizetésére. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2013. július 31. 

 
Ispán Ignác Tűzoltó Egyesület elnöke megköszönte a támogatást az egyesület nevében.  
 
(Balogh László Levente képviselő az ülésteremből eltávozott, jelenlévő képviselők száma: 8 
fő.) 
 
11./ Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás megállapodásának 
módosítása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző szóban összefoglalta az írásbeli előterjesztést. Elmondta, hogy a 
társulásban résztvevő települések részére a tervezet megküldésre került, amennyiben valamely 
település részéről újabb észrevétel érkezne, úgy ismét a testület elé kerül. Ma volt egy 
megbeszélés a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, a jogszabályi változások, illetve az 
egész rendszer kezelése átalakítása előre vetíti, hogy ennek a  kis társulásnak a jelentősége 
meg fog nőni, a nagy társulás szerepe teljesen ellehetetlenedik.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
………./2013. (……….) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckeve és Térsége 
Önkormányzati Beruházási Társulás társulási megállapodásnak átfogó módosítását 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri Dömsöd Nagyközség jegyzőjét, hogy a megállapodás 
módosított egységes szerkezetbe foglalt szövegét készítse el. 

Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
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Határidő: 2013. június 30. 

Szavazásban részt vett: 8 fő. 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
98/2013. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckeve és Térsége 
Önkormányzati Beruházási Társulás társulási megállapodásnak átfogó módosítását 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri Dömsöd Nagyközség jegyzőjét, hogy a megállapodás 
módosított egységes szerkezetbe foglalt szövegét készítse el. 

Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: 2013. június 30. 

 
12./ Gyermekétkeztetési feladatok finanszírozásának kiegészítésére pályázat benyújtása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző szóban összefoglalta az írásbeli előterjesztést.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2013. (……...) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
2/2013. (VI. 11.) BM rendelet szerinti gyermekétkeztetési feladatok 
támogatásának kiegészítésére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határidő: 2013. július 10. 

 
Szavazásban részt vett: 8 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

99/2013. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
2/2013. (VI. 11.) BM rendelet szerinti gyermekétkeztetési feladatok 
támogatásának kiegészítésére. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2013. július 10. 

 
13./ Falumegújítás és fejlesztés Leader keretében megvalósuló beruházás kivitelezői 
feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérés 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az elmúlt héten 
megtartott rendkívüli ülésen a képviselő-testület ezt a napirendet elnapolta, most 
konkrétabban  kidolgozva került ismét a testület elé. 
 
dr. Bencze Zoltán: Az elmúlt héten döntött a testület arról, hogy nyílt pályázati eljárás  
keretében kerüljön beszerzésre. Összeállították a pályázati  kiírást, műszaki és jogi tartalmát 
tekintve, ha a testület elfogadja, holnap a hirdetőn, illetve a honlapon műszaki tartalommal 
közzé tudják tenni. 
A képviselő-testületnek a bíráló bizottság tagjairól is döntést kell hozni.  
 
Bencze István: A pályázati kiírás megjelenésétől számított 15 napon belül lehet a pályázatot 
benyújtani, postai úton vagy személyesen.  
 
Varga László: A pályázat tartalmát illetően van egy MVH által használt Építésügyi Norma 
Gyűjtemény, amely a kivitelezési munkák teljes tartalmát tartalmazza, egy nagyon részletes 
költségvetéssel, a  kiírás melléklete lesz egy árazatlan költségvetés, műszaki leírás, tervlap,  
kérdéseket e-mailban lehet feltenni.  
 
dr. Bencze Zoltán: A pályázati támogatás utófinanszírozással kerül az önkormányzat felé 
finanszírozásra, a pályázati feltételeknek megfelelően kötelezően vállalandó szempontként 
bele vették, hogy a  kivitelezés közben, aki a vállalkozási díj 10 %-nak megfelelő részszámla 
nyújtható be, ezt követően csak a műszaki átadás-átvételt követően lehet a végszámlát 
benyújtani. 
 
Lázár József képviselő: Van a téren két magánház, ők beleszólhatnak a kivitelezésbe?  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az ingatlanukban értéknövelő tényezőként jelentkezik a szilárd 
burkolat. Csapadékvíz elvezetés megtörténik, zöldterület felújításra kerül, neki nem panaszt 
okoz, kedvezően hat.  
 
Tóth Sándor Ipartestület elnöke: Ez a napirendi pont - a munkalehetőség -  felkeltette az 
Ipartestület érdeklődését. Szeretnék a dömsödi vállalkozókat helyzetbe hozni egy ilyen 
komoly munka és pénzkereseti lehetőség kapcsán, de a feltételek hallatán félő, hogy nem l esz 
olyan vállalkozó, aki 10 millió Ft-ot bele tud fektetni előre. Bízik abban, ha felkerül a 
honlapra, nyilvános lesz, érdeklődni fognak, közvetítenének a vállalkozó és az önkormányzat 
között.  
Itt ragadja meg az alkalmat, hogy meghívja a jelenlévőket a hét végén tartandó az „Ízek, 
mesterségek” bemutatójára, kiállításra, mely a dömsödi őstermelők, termék előállítók 
bemutatójára szolgál.  
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Bencze István polgármester: Kéri, hogy az Ipartestület személyesen is hívja fel a vállalkozók 
figyelmét erre a lehetőségre.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A határozat másik  része a Bíráló Bizottság tagjaira vonatkozó 
javaslatot tartalmazza, az összetételére a GMF és a TFB képviselő tagjait javasolják.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2013.(……....) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Falumegújítás és-
fejlesztés LEADER HACS közreműködésével pályázati konstrukcióra nyert 
„Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása (632 hrsz.)” megnevezésű pályázatban 
szereplő beruházás kivitelezésére közbeszerzési értékhatárt el nem érő nyilvános 
eljárás szerint  pályázatot ír ki. 
A képviselő-testület a pályázat felhívás szövegét a határozat melléklete szerint 
hagyja jóvá. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásban részt vett: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

100/2013.(VI.26.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Falumegújítás és-
fejlesztés LEADER HACS közreműködésével pályázati konstrukcióra nyert 
„Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása (632 hrsz.)” megnevezésű pályázatban 
szereplő beruházás kivitelezésére közbeszerzési értékhatárt el nem érő nyilvános 
eljárás szerint  pályázatot ír ki. 
A képviselő-testület a pályázat felhívás szövegét a határozat melléklete szerint 
hagyja jóvá. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
14./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy július 1-ig kell 
elfogadni a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Beépítették azt a feltételt, hogy az az 
önkormányzat, aki ezt nem teszi meg, a pályázatokon nem vehet részt. Az önkormányzat 
anyagi helyzetére tekintettel nem külső szakembereket kívánt bevonni, hanem helyi 
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szakembereket kértek fel, akik összeállították saját programrészüket, ezt a munkát a 
családsegítő szolgálat vezetője koordinálta és ő készítette el, egyetlen külső segítséget vettek 
igénybe, egy esélyegyenlőségi mentort a mentorházból, akinek az elkészült tervet 
megküldték, átolvasta, véleményezte, formai változásra tett javaslatot, egyebekben 
elfogadásra javasolta. Minden egyes európai uniós pályázat tartalmaz fenntarthatósági és 
esélyegyenlőségi kritériumot, ezek a horizontális vállalásai minden pályázónak, ezek 
teljesítését vállalni kell a pályázatban. Ha nem teljesül, a pályázati támogatás a 
monitoringozási időszakban is visszavonásra, csökkentésre kerülhet. 
 
Bencze István polgármester: A következőkben a pályázatokhoz elengedhetetlen a HEP. 
enélkül pályázatot benyújtani nem lehet. 
 
Lázár József képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta, 
megállapította, hogy csökken a népesség száma, ahhoz, hogy visszaálljon, prioritásokat 
állítottak fel. Első helyre tették a település széppé varázsolását, mely az idegen számára is egy 
kezdő vállalkozás létrehozására vonzó lehet. Az anyagban szerepel, hogy a 8 osztályt 
végzettek 5 %-a rendelkezik szakmával, jó lenne ezt a szakma hiányt kihasználni, 
szakmunkás képzést végezni azok részére, akinek nincs szakmája. Ha van szakma, kérdés, 
hogy hol dolgozzon. Egymás mellé állítanák a szakmaképzést és a foglalkoztatást. Szakmai 
képzés mellé egy gyártó üzemet létrehozni. Ezzel a demográfiai hullám is lassan 
emelkedhetne.  
 
Bencze István polgármester: Település szebbé tételével egyetért, azt könnyebben teljesíthető, 
ezen dolgoznak, a képzés és a foglalkoztatás nehezebb, az önkormányzatnak nem feladata, 
hogy beruházzon, úgy teremtsen munkahelyet, hogy az rentábilisan működjön. Ehhez 
Dömsöd önkormányzata szegény. Amíg nincs képzett munkaerő, nem tudnak olyan 
vállalkozást idehozni, amiből kifejlődhetne egy új képzés. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A programban szerepel a foglalkoztatásnál, hogy önmagában az 
önkormányzat nem arra helyezi ki a hangsúlyt, hogy maga az önkormányzat saját tőkéjével 
hozzon létre, megvan a kerete, hogy milyen típusú munkákat tud már igénybe venni a start 
munka program stb. (Ismertette az önkormányzatnak, mint helyi szabályozónak a lehetőseit a 
helyi szabályozások kialakításában. (pl. iparűzési adó mérték stb.)  
 
Szabó Andrea képviselő: Nem az a gond, hogy nincs szakmunkásképzés, rengeteg fiatal van 
aki tanulna, mennek szakmát tanulni, vannak olyan szakmunkásképzők, ahol a szakmát nem 
tudják elsajátítani, kevés a szakmai tapasztalat, szakmai gyakorlat. Példákat említett erre. 
Hiába végzi el az iskolát, nem tud hozzáfogni a munkához, nem merik alkalmazni. 
Hagyományos mesterképzés – inasévek alatt – megtanították a szakmára a tanulót.  
Amíg a gazdaság nem fog élővé válni, hiába van érett munkaerő, nincs munka, nincs 
termelés.  
 
Bencze István polgármester: Faluszépítéssel kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket a 
szalkszentmártoni tapasztalatról.  
 
(dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma: 7 fő)  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Szerkezetében nagyszerűnek tartja a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot, találkozott már korábban ezzel az anyaggal. Az anyag elején hibákat fedezett fel, 
pontatlan az anyag több helyen is, mint pl. a dabi egyház alakulásának időpontja, a 
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szennyvízelvezetés megoldatlansága, ami szintén nem helytálló, nem tudja, honnan vették 
ezeket az információkat. Nem helyes a település területének meghatározására szolgáló 
mértékegység. Az esélyegyenlőségi programot meg kell alkotni, itt van a II. orvosi körzet, 
ahol nincs biztosítva az akadálymentes közlekedés, kialakíthatatlan. Előírni egyszerű, de 
megoldani nem mindig. Hihetetlennek tartja, hogy 5 % a szakmunkás bizonyítványt 
szerzettek száma. A rendszerváltásig minden ember legalább szakmunkás bizonyítványt 
szerzett.  
 
dr. Bencze Zoltán: A pontatlanságot indokolja a határidő rövidségével, az anyag kiküldése 
előtt két órával kapták vissza a mentortól az anyagot a jóváhagyással. A számszerű adatok 
alapját a KSH. által közölt statisztikai adatok képezik, a foglalkoztatásra, képzettségre 
vonatkozó adatok a munkanélküliek esetégen a munkaügyi központ nyilvántartásából 
származik. Ezeket már jelezték, és a végleges anyagban javítva lesznek. Az anyag 
összeállítója az összefésülésnél egy kétezres években készült anyagból dolgozott.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:   
 

………./2013.(……...) Kt. számú 
Határozatt-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
A Képviselő-testület felkéri a program összeállítóját, hogy a programnak a helyi 
közműellátást bemutató részében a szennyvíztisztításra vonatkozó részt a jelenlegi 
állapotnak megfelelően aktualizálja. 
Egyebekben a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a határozat melléklete szerint 
hagyja jóvá. 
 
Felelős: Képviselő-testület, Zsnikó Márta szolgálat vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Szavazásban részt vett: 7 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

101/2013.(VI.26.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
A Képviselő-testület felkéri a program összeállítóját, hogy a programnak a helyi 
közműellátást bemutató részében a szennyvíztisztításra vonatkozó részt a jelenlegi 
állapotnak megfelelően aktualizálja. 
Egyebekben a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a határozat melléklete szerint 
hagyja jóvá. 
 
Felelős: Képviselő-testület, Zsnikó Márta szolgálat vezető 
Határid ő: azonnal 
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15./ Pályázat gyepmesteri feladatok ellátására 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Sürgősségi indítványként került a képviselő-testület elé a 
gyepmesteri feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása. A tevékenységbe a kóbor kutyák 
begyűjtése, karanténozása, régi gazda találása, befogadó gazda találása tartozik.  
Szóban is ismertette az írásbeli előterjesztést, a korábbi szerződést, megszűntetésének okát, 
körülményeit.  Ezt követően az állatvédő szervezettekkel egyeztetve egy próbaidőszakban 
igyekeztek megoldani ezt a feladatot. A  helyi állatvédők nagy segítségükre vannak, de ez 
önmagában kevés, az önkormányzat udvarában lévő kenel esetenként kevésnek bizonyul. A 
feladat ellátására nyilvános pályázatot kívánnak kiírni, a bíráló bizottságba tagként dr. Siket 
Péter állatorvost, Picard  Anna helyi állatvédőt, aki eddig is nagy segítségre volt, A további 
tagokra a képviselő-testülettől kér javaslatot. 
 
Bencze István polgármester felkéri Szabó Andrea, Csikós Lászlóné és Ispán Ignác 
képviselőket a bíráló bizottság munkájában vegyenek részt.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………./2013. (………..) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
település területén gyepmesteri feladatok ellátására. 
A Képviselő-testület a pályázat felhívást a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Szavazásban részt vett: 7 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
102/2013. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
település területén gyepmesteri feladatok ellátására. 
A Képviselő-testület a pályázat felhívást a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 
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Varsányi Antal alpolgármester a bíráló bizottság tagjaira vonatkozóan kéri, hogy a testület 
külön-külön szavazzon a tagokról. 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…………/2013. (………..) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok 
ellátására kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként Dr. Siker Péter állatorvost 
megválasztja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Szavazásban részt vett: 7 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

103/2013. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok 
ellátására kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként Dr. Siker Péter állatorvost 
megválasztja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…………./2013. (……….) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok 
ellátására kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként Picard Annát megválasztja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Szavazásban részt vett: 7 fő 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

104/2013. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok 
ellátására kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként Picard Annát megválasztja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 
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Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 
………./2013. (……..) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok 
ellátására kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként Ispán Ignác képviselőt 
megválasztja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

Szavazásban részt vett: 7 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

105/2013. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok 
ellátására kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként Ispán Ignác képviselőt 
megválasztja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………../2013. (………..) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok 
ellátására kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként Szabó Andrea képviselőt 
megválasztja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Szavazásban részt vett:  7 fő 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 
 

106/2013. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok 
ellátására kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként Szabó Andrea képviselőt 
megválasztja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
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Határid ő: folyamatos 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…………../2013. (………...) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok 
ellátására kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként Csikós Lászlóné képviselőt 
megválasztja. 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Szavazásban részt vett: 7 fő 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatot:  
 

107/2013. (VI.26.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok 
ellátására kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként Csikós Lászlóné képviselőt 
megválasztja. 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
 
Képviseli hozzászólások: 
 
Csikós Lászlóné: Kérdezi, hogy a térfigyelő kamera rendszert nem lehetne kibővíteni? 
Elmondta az OMK. előli kerékpár lopás körülményeit, illetve az ezzel összefüggő térfigyelő 
kamerával kapcsolatos tapasztalatát. 
 
Bencze István polgármester: A további kérdéseket megelőzve tájékoztatja a képviselőket 
arról, hogy ma tárgyalt a kivitelezővel, jövő héten az összes kamerát megtekintik, át kell-e 
állítani, lefedi-e a problémásabb gócokat stb .  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Azon kamerák áthelyezését kérni fogják, amelyek esetében 
értékelhetetlenek a felvételek. Vannak olyan helyek, ahol gallyazással értékelhetővé válnak a 
felvételek. Nagyobb szerelési munka nélkül át lehet szereli a kamerát, mivel vezeték 
nélküliek. Vannak eredmények is, melyeket ismertetett.  
Jelenleg a rendőrség épületében van a monitor, ezzel kapcsolatban a  kivitelező tett egy 
kedvező ajánlatot az önkormányzat felé.  A hivatalban is megfelelő körülmények között 
elhelyezhetőek a monitorok, illetve bővíteni kívánják egy olyan rendszerrel, amely segítségév 
el gépkocsiból is követhető a kamera, így szükség esetén rövid időn belül a közterület-
felügyelő a helyszínre tud menni. Szeretnék ezt a rendőrséggel is teszteltetni.   
 
Szabó  Andrea képviselő: A Vasút út kátyúzása megtörtént, azonban van 2-3 olyan nagy 
gödör,  amely kijavítása feltétlenül szükséges, esetleg garanciális javítás keretében.  
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Bencze István polgármester: Beszéltek az alpolgármester úrral, hogy az önkormányzat 
megcsinálja, mert mire kijönnek, balesetek lehetnek.  
 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 

Bencze István        dr. Bencze Zoltán 
           polgármester        jegyző 
 
 
 
 


