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JEGYZŐKÖNYV

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.)
Ülés ideje: 2013. október 28.
Az ülésre meghívott személyek: 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, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Béczi János Sportcsarnok vezető, Zsinkó Márta
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője, Jaksa Istvánné főkönyvelő, Köntös Ágnes
Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Markóné Zöldág Ágnes
könyvtárvezető, Mészáros Pálné gr.Széchenyi István Általános Iskola igazgatója, Orosz
Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, dr. Schmidt Géza
könyvszakértő, Kolompár Lajos Dömsödi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal, Szomor Dezső alpolgármesterek,
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Szabó Andrea
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Béczi János
Sportcsarnok vezető, Köntös Ágnes Dezső Lajos AMI. igazgató, Markóné Zöldág Ágnes
könyvtárvezető, Mészáros Pálné gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgató, Orosz
Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő.
Meghívottként jelen van: Dr. Schmidt Géza könyvszakértő.
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Intézményi Tanácsba tagok delegálása
4./ Térfigyelő rendszer bővítése
5./ Közvilágítás fejlesztése térfigyelő kamerarendszer körzetében
6./ Kolompár Lajos és Hartai Mária ingatlan vásárlási kérelme
7./ Vagyonrendelet módosítása
8./ Közútkezelői hatáskörök átruházása
9./ Dömsöd 0395/105 hrsz-ú ingatlanon lévő rekultivált, nem veszélyes
hulladéklerakó-lerakó utógondozása
10./ Dömsödi sportközpont üzemeltetőjének tájékoztatója
11./ Csónakház üzemeltetésével kapcsolatos kérés
12./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési rendelet módosítása

2
13./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2013.évi gazdálkodásának I-III.
negyedévi teljesítéséről
14./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési koncepciója
15./ Közszolgáltatók beszámolói
16./ Egyebek
16.1/ Polgárőrség, rendőrség elismerés nevek kiegészítése
16.2/ Varsányi Antal alpolgármester sürgősségi indítványa
16.3/ Települési honlapon „Fórum” újraindításának kérdése
16.4/ Dömsödi Kedvencekért Egyesület kérelme
16.5/ Folyószámla hitelkeret iránti kérelem benyújtása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
149/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Intézményi Tanácsba tagok delegálása
4./ Térfigyelő rendszer bővítése
5./ Közvilágítás fejlesztése térfigyelő kamerarendszer körzetében
6./ Kolompár Lajos és Hartai Mária ingatlan vásárlási kérelme
7./ Vagyonrendelet módosítása
8./ Közútkezelői hatáskörök átruházása
9./ Dömsöd 0395/105 hrsz-ú ingatlanon lévő rekultivált, nem veszélyes
hulladéklerakó-lerakó utógondozása
10./ Dömsödi sportközpont üzemeltetőjének tájékoztatója
11./ Csónakház üzemeltetésével kapcsolatos kérés
12./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
13./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2013.évi gazdálkodásának I-III.
negyedévi teljesítéséről
14./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési koncepciója
15./ Közszolgáltatók beszámolói
16./ Egyebek
16.1/ Polgárőrség, rendőrség elismerés nevek kiegészítése
16.2/ Varsányi Antal alpolgármester sürgősségi indítványa
16.3/ Települési honlapon „Fórum” újraindításának kérdése
16.4/ Dömsödi Kedvencekért Egyesület kérelme
16.5/ Folyószámla hitelkeret iránti kérelem benyújtása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
150/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) 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 résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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151/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ Intézményi Tanácsba tagok delegálása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés - 5. sz. melléklet – csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: A köznevelési törvény módosítása kapcsán a fórumrendszere is
módosult az oktatási intézményeknek, az intézményi tanács szerepköre előtérbe került, melyet
a törvény hatálybalépésétől számított 45 napon belül meg kell alakítani. Az önkormányzat
kötelezettsége az intézményi tanácsba tagokat delegálni. Dömsöd esetében az általános iskola,
művészeti iskola és az óvoda intézményi tanácsába kell tagot delegálni.
Bencze István polgármester: Az általános iskola intézményi tanácsába Varsányi Antal
alpolgármestert, a művészeti iskola intézményi tanácsába Csikós Lászlóné képviselőt, az
óvoda intézményei tanácsába pedig Lázár József képviselőt javasolja delegálni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a
javasolt személyekkel egyetértett.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gróf Széchenyi István
Általános Iskola intézményi tanácsába tagként Varsányi Antalt delegálja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
152/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gróf Széchenyi István
Általános Iskola intézményi tanácsába tagként Varsányi Antalt delegálja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dezső Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola intézményi tanácsába tagként Csikós Lászlónét delegálja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
153/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dezső Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola intézményi tanácsába tagként Csikós Lászlónét delegálja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd – Apaj Óvoda
intézményi tanácsába tagként Lázár Józsefet delegálja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
154/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd – Apaj Óvoda
intézményi tanácsába tagként Lázár Józsefet delegálja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Miután a könyvszakértő – dr. Schmidt Géza – megérkezett, Bencze István polgármester
javasolja, hogy a 12., 13., 14., napirendi pontok most – azaz 4., 5., 6., napirendként
kerüljenek megtárgyalásra. Javasolja továbbá, hogy a rendelet módosítás és a I-III. n. éves
beszámolót egyben tárgyalja a képviselő-testület.
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A Képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással elfogadta, hogy az
12./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
13./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2013.évi gazdálkodásának I-III.
negyedévi teljesítéséről
14./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési koncepciója
16.5/ Folyószámla hitelkeret iránti kérelem benyújtása
számú napirendi pontok tárgyalására a 3., napirendi pont befejezését követően
kerüljön sor.
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
5./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetés gazdálkodásának
I-III. n. évi teljesítéséről
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet, 7. sz. melléklet – csatolva)
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Gazdasági Bizottság
nem volt határozatképes, így csak tájékoztató jellegű volt a bizottsági ülés.
dr. Schmidt Géza szakértő: Írásbeli szakértői véleményét kiegészítve elmondja, hogy a
tájékoztató hűen tükrözi azokat a problémákat, erőfeszítéseket, azokat a gazdálkodási
körülményeket, melyek a 2013. évet jellemzik. A tájékoztató azt is mutatja, hogy
megalapozott költségvetés tervezésére került sor, takarékos, szigorú gazdálkodás valósult meg
az év folyamán. Gond a gépjármű adó teljesítésnél jelentkezik, egy alkalommal már le is
csökkentette a testület az előirányzatot, további gépjármű adókieséssel kell számolni.
Iparűzési adónál sok függ attól, hogy a decemberi feltöltési kötelezettség hogy alakul,
véleménye szerint teljesülni fog. Kiadási előirányzatnál a takarékos gazdálkodás mutatkozik,
időarányoshoz képest a fontosabb kiemelt előirányzatoknál megtakarítások mutatkoznak,
szigorú gazdálkodást valósított meg az önkormányzat. Pozitív és kedvezően érezteti hatását az
adósságrendezési eljárás, melynek eredményeként jelentős hiteltől mentesült az
önkormányzat. Úgy gondolja, hogy az az odafigyelés a gazdálkodás folyamatára, mely eddig
is megnyilvánult a testület és a pénzügyi vezetés részéről, továbbra is garancia arra, hogy
nehéz feltételekkel is, de teljesülni fog a költségvetés. Elfogadásra javasolja.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az I-III. n. éves beszámolót meg kell hogy előzze a
költségvetési rendelet módosítás. A rendelet módosításban látható, hogy mintegy 180 millió
Ft-tal nőtt a féléves időszakhoz képest az előirányzat, az előző ülésen egy technikai jellegű
rendelet módosítást végrehajtottak, amikor is a jogi személyiségű társulás miatt az óvoda
költségvetését átrendezték. Ez az intézmény már nem úgy szerepel, mint a félév zárásakor. A
rendelet az önkormányzatot, OMK-t, Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza, illetve
azokat a pénzeszköz átadásokat, melyeket teljesíteni kell azért, hogy működjön az új
formájában a sportcsarnok, amellyel támogatják az iskolát, illetve mellyel hozzájárulnak az
óvoda és a gyermekjóléti társuláshoz. A rendelet módosításban nagy tételt jelent az ivóvíz
pályázatba az állami pénzek beépítése, jövedelempótló támogatások átvezetése. Amennyiben
a képviselő-testület a rendelet módosítást elfogadja, ezek az előirányzatok jelennek meg a
háromnegyed éves tájékoztatóban. A rendeletnek nem része, de tájékoztatja a képviselőket,
hogy az óvoda és más intézmények finanszírozása időarányos.
Pozitív jelenség, hogy nincs kifizetetlen számla, olyan nehézségekkel, mint az elmúlt évben,
nem küszködnek.
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A továbbiakban az adóknál az adatokat pontosítja, ismerteti az új fajta elszámolási rendszert.
Ismertette a mai napon az adócsoporttól lekért adatok alapján a teljesítési százalékokat.
Kiadásoknál nincsenek kirívó adatok, csak a beruházásoknál. Parkoló építés átadás
megtörtént, ezután történik a kifizetés. Összességében egy jó háromnegyed évet zártak.
Lázár József képviselő: Miért van, hogy csak a gépjárműadónál kell módosítani az
előirányzatot, az nem teljesül. Örömmel hallotta a szakértő dícséretét, mely a gazdálkodás
stabilitást és az öntudatos gazdálkodást dícséri. Ez nagyon jó pont a testületnek és a
községnek is.
Bencze István polgármester: Amit a testület az utóbbi két évben tervszerűen felállított és
kategórikusan, következetesen végig vitt, mára beérett.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Gépjármű adónál a behajtás menete is nehezíti a fizetési
hajlandóságot. Speciális a behajtási menet, melyet részletesen ismertetett. Az állampolgár a
házát jobban félti, mint az autóját, így a gépjármű adó utoljára marad.
Lázár József képviselő: Nem érti, akkor, amikor drágábbnál drágább autókkal közlekednek, a
drága üzemanyagot tankolják, nehezen tudja elképzelni, hogy 10-15 ezer Ft. ne legyen a
gépjárműadóra, véleménye szerint arra megy ki, hogy kijátszák az önkormányzatot. Nincs
semmi szankció a kezükben.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A gépjármű adóban változás, hogy ettől az évtől nem100
%-ban az önkormányzatok kapják ezt a bevételt, erről osztozni kell. A költségvetési
előirányzatból történő visszavétel oka, hogy a törvényjavaslat szerint az ez évi bevételen
osztoznak, a hátralékon nem, ezzel szemben a törvényt úgy fogadták el, hogy minden hajtott
forinton osztoznak 40-60 %-ban, a költségvetési előirányzatot muszály volt módosítani.
Olyan családoknál, ahol a indokolt, méltányosságot tudnak gyakorolni, részletfizetést tudnak
biztosítani.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetési rendelet módosítást.
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (XI.8.) rendelete
az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.)
rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2013. november 8. napján
A rendelet hatályos: 2013. november 8. napjától.
Miután a 2013. évi gazdálkodás I-III. n. éves teljesítéséről szóló tájékoztatóval kapcsoaltban
több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot:
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…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2013.évi gazdálkodásának I-III. negyedévi teljesítéséről szóló
tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
155/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2013.évi gazdálkodásának I-III. negyedévi teljesítéséről szóló
tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
6. Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – csatolva.)
dr. Schmidt Géza szakértő: Egy meggondolatlan törvénymódosítás következtében áprilisban
már volt egy költségvetési koncepció. Erre semmiféle támpont, sem központilag sem egyéni
tényadat, tapasztalat nem volt. Jelen koncepció lényegesen megalapozottabb, mivel
beterjesztésre került a 2014. évi törvényjavaslat, melyből sok mindenre lehet következtetni,
továbbá sok tényadat áll rendelkezésre erre az évre vonatkozóan. Számadatok – helyesen –
nem nagyon szerepelnek, hisz nincs elfogadott költségvetési törvény. A feladat alapú
normatív támogatás számítás és folyósítása tovább terjed, szélesebb körű lesz ennél az évnél.
Az állami támogatás számításánál jövőre is lesz elvárható bevétel beszámítás. (részletesen
ismerteti az elvárható bevétel számítás módját) Dömsöd esetében ennek aránya Dömsöd
javára pozitív irányba jelentősen javul. Számítás alapja az iparűzési adó 2012. évi bevétele.
Dömsöd esetében az elvárható bevétel mértéke 5-10 ezer Ft. között van, elvárható bevételnél
beszámításnál nem mint tavaly 50 %-ot, hanem negyedét számolják. Dömsöd esetében a
2012. évi iparűzési adó bevétel kevesebb lett, mint a korábbi évi, ez azt jelenti, hogy
várhatóan 4 millió Ft-tal csökkentik az egyébként járó állami támogatást, az ez évi 16 millió
Ft-tal szemben. Pozitív előjelű ez a változás, amit a koncepció érint. Lesznek olyan feladatok,
amely támogatása valamelyest csökken, lesznek olyanok is, - különösen a szociális és
gyermekvédelem területén – amelynek fajlagos támogatása kevesebb lesz. Vannak és lesznek
is kiegészítő támogatások, melyekre az év folyamán lehet és kell is pályázni. Lényeges
változást jelentett a jövő évi költségvetés készítésénél, hogy ez évben sor került egy
adósságrendezési eljárásra, ennek eredményeként 2014-ben a korábbihoz képest alacsonyabb
összegű tőketörlesztést és kamatot kell fizetni. Várhatóan a sor kerül még egy – 5000
főt meghaladó település esetén – újabb adósságrendezési eljárásra.
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Az előterjesztés a korábbiakhoz hasonlóan jó színvonalú, tapasztalati adatokra épül,
figyelembe veszi azt, amit a költségvetési törvényjavaslat tartalmaz, megalapozott az
előterjesztést, elfogadásra javasolja.
Bencze István polgármester: Az előterjesztés bevezető részében részletesen írnak a 2014. évi
költségvetési politika célkitűzéseiről, úgy gondolja, hogy megértették ezeket a célokat. A
szakértői véleményben is leírtakból fontosnak tartja kiemelni, hogy a költségvetésben
forráshiányt továbbra sem tervezhetnek. Már a koncepció összeállításánál kéri a képviselőket
az önmérsékletre.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A koncepció összeállítása során áttekintették a saját
bevételeket a várható támogatásokat, saját bevételeknél ez évben visszavettek az
előirányzatokból az előző napirendben említettek miatt, ahhoz, hogy biztonsággal végig
tudják vinni az évet, további előirányzat csökkentés válhat szükségessé. Iparűzési adóalap
tekintetében nem csak országos szinten, Dömsödön is csökkent az iparűzési adóalap.
Gépjárműadónál figyelembe kell venni, korosodik a gépjármű park, ezáltal csökken az
adóbevétel. Talajterhelési díj nem jelentős tétel, de a helyi adópolitikát érzékenyen érinti, a
mérték tízszerese lett az előző éveknek, elérte a maximumot, nem tudják fizetni a 150 ezer Ftos talajterhelési díjat. Támogatásokat nézve ugyanazok a címek, mint az előző évi
koncepcióban, mértéke sem nagyon változott. Könnyebbséget jelent a gyermekétkeztetésnél,
hogy várhatóan folyamatosan lesz mód arra, hogy kiegészítő támogatást igényeljenek az
önkormányzatok. Mutatókat nézve, a mutatók szerinti feladat finanszírozás az óvodában
történik, végrehajtásra került a pedagógus bérrendezés, meg is jelentik a költségvetési
törvénytervezetben, sokkal magasabb a bértámogatás, 16-17 millió Ft-tal több lesz a
bértámogatása az óvodának. A falu fenntartására többet tudnak vállalni, több lesz utak
karbantartására, parkfenntartásra, a hivatal működtetésére több pénzt kaptak. Nem tudták
pontosan megítélni a szociális ellátáshoz a pénzbeni hozzájárulás, a mutatók nem javultak, az
előző évi szinten megáll. A gyermekétkeztetési támogatásra nagyobb mértékben terveztek,
innen tudnak átcsoportosítani ahol szükség lesz, ide tudnak az éves felhasználás arányában
pályázni.
Varsányi Antal alpolgármester: Óvodai bevételek kivezetése nem jelenik meg a táblázatban,
Dömsöd-Apaj könyvelésében valahol megjelenik ez az összeg.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető magyarázatot adott a kérdésre.
Varsányi Antal alpolgármester: Összességében egyetért a koncepcióval, amely még alakul.
Bencze István polgármester: A következő hónapok a tervezésről szólnak, felhívja a figyelmet
az önmérsékletre, a költségvetési koncepció keresztül vihető, a mínusz 13 millió Ft. a
következő időszakban ledolgozható, mivel forráshiányt nem lehet tervezni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

10
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
156/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
7./ Folyószámla hitelkeret iránti kérelem benyújtása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, miután
jóval kisebb lett az önkormányzat költségvetése, ezt az összeget az adósminősítés során az
OTP. állapította meg. Ahhoz, hogy januárban kapjanak folyószámlahitelt, november
közepéig a dokumentumokat be kell nyújtani a bankhoz. Január-februárban minimális az
önkormányzat bevétele, ahhoz, hogy ne szaporodjon fel a kifizetetlen számlaállomány,
biztonságból erre szükség van.
Bencze István polgármester: Miután megfeleződött a költségvetés, a folyószámla hitel is
megfeleződik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződést kíván
kötni a számláját vezető OTP Bank NyRt-vel.
A hitelkeret összege
- 2014. január 1-től 2014. szeptember 30-ig 22.000.000-Ft,
- 2014. október 1-től 2014. december 20-ig 10.000.000-Ft.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester a hitelkérelem
benyújtására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
157/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződést kíván
kötni a számláját vezető OTP Bank NyRt-vel.
A hitelkeret összege
- 2014. január 1-től 2014. szeptember 30-ig 22.000.000-Ft,
- 2014. október 1-től 2014. december 20-ig 10.000.000-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester a hitelkérelem
benyújtására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

8./ Térfigyelő rendszer bővítése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az elmúlt ülésen a Közbiztonsági Intézkedési terv keretében
döntött a testület a térfigyelő rendszer bővítéséről. Felmérették a rendszer készítőjével, mibe
kerül a rendszer bővítése. Több kamerára, több helyre kértek árajánlatot. Megbontották az
ajánlatot, melyek azok a pontok, ahol pályázati forrástól függetlenül is – figyelemmel az
elmúlt időszakban felmerült bűncselekményeket – melyek azok a helyek, ahova mihamarabb
szükség l enne kamerára. Ilyen a Kossuth L. Bajcsy Zs. út sarok, 2 kamera. Ígérvény van az
ott lakók, üzlettulajdonosok részéről anyagi hozzájárulásra.
Fontos a Vörösmarty út Kunszentmiklósi út sarkon elhelyezni kamerát, tekintve, hogy a
tranzit bűnözés fontos útvonalává vált. Ugyancsak fontos a Napospart, Neptun találkozásánál
egy kamera elhelyezése, amelynek működése a Nagy tanyai víztorony bevonásával oldódna
meg. A négy kamera 1.280 ezer Ft-os költséget jelent. A Tókert és Védgátsor bekamerázása a
Tókert zegzugos volta miatt 7-8 kamerát jelentene, ennek költségvonzata nagy, jövőre
pályáznának ennek megvalósítására. 130 ezer Ft-os költség ezen felül az OMK. előtti kamera
áthelyezése (indokolja az áthelyezés szükségességét) Kéri, a képviselő-testület támogassa az
előterjesztést azzal együtt, hogy hasonló 16-20 kamerás bővítésre pályáznak. A
kamerarendszer egyébként eredményesen működik.
Bencze István polgármester: Megerősíti az elmondottakat, várakozás felett sikeres a
kamerarendszer, támogatja az előterjesztés szerint 4 kamerával történő bővítést saját
költségen, mégpedig a vízmű megszüntetéséből maradt pénzösszegből. Itt tájékoztatta a
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képviselőket az országgyűlési képviselő által – a térfigyelő rendszerrel kapcsolatban – adott
információról.
A továbbiakban Pongrácz József tájékoztatta a képviselőket a kamerarendszer működésének
gyakorlati tapasztalatáról, ismertette a statisztikai adatokat.
Lázár József képviselő: A kamerák egy irányba néznek, nem lehet körbe forgó kamerát
szerelni, egy gömbös kamera a központot körbe pásztázná. Az OMK. környékére ugyancsak
körbe pásztázó kamerát látna célszerűnek felszerelni. Lehet-e erre a rendszerre ilyen kamerát
szerelni? 640 ezer a két kamera a központba, a körbepásztázóból egy kellene.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Egy ilyen kamera költsége 800 ezer Ft. körül mozog, az éjszakai
üzemmódjuk nem megfelelő, hosszú távú belátásra nem alkalmasak. 100 méteren belüli
távolságon értékelhető a felvétel. Egy ilyen kamera árán három fix kamera szerelhető infra
vetővel együtt.
Bencze István polgármester tájékoztatást adott a polgármesteri hivatalban közelmúltban
megtartott közbiztonsági fórumról.
Varsányi Antal alpolgármester: Nem tartja feltétlenül szükségesnek, hogy 50-100-150
kamera legyen a faluban, Véleménye szerint nem szükséges a Tókertbe 7 kamera, ha egy
kamerával elindulnának, az is jó lett volna. Az OMK. előtti kamera áthelyezés költségét meg
lehetett volna spórolni körültekintőbb tervezéssel. Összességében támogatja a mostani
kamerabővítést, de nem fogja támogatni a 100-150 kamera bővítést, s minden részt
megfigyeljenek a faluban. Annak viszont örül, hogy a szemetetőket így el lehet kapni.
Szomor Dezső alpolgármester: Egyetért azzal, hogy a magánszférát tisztelni kell, de a
közterület nem magánszféra.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A magánszféra védve van, a közterületi kamera látószöge úgy van
beállítva, hogy a magánszféráról nem ad értékelhető képet.
Balogh László Levente képviselő: Az a nagyon fontos dolog, hogy legyen zárt rendszer,
kérjék ki a dolgokat, támogatja, hogy a csomópontokon legyen kamera, minden kerülőutat
lezárva legyen ellenőrzés, csak ne legyen online.
Bencze István polgármester: Választóinak nem tud eleget tenni azon ígérete tekintetében,
hogy Dömsödön legyen önálló rendőrőrs, viszont kihasználva a kamerarendszer előnyét, a
dömsödi polgárok biztonságérzetét növelni kell. Nem ért egyet a 100-150 kamerával, de a 45
kamera szükséges a biztonsághoz.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő
rendszerének további négy kamerával történő bővítését rendeli meg a rendszert
kivitelező HITELES KFt-től az előterjesztésben szereplő helyekre, azzal, hogy a
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kamerák a megfigyelni kívánt közterület minél jobb láthatósága érdekében kell
elhelyezni.
II. A Képviselő-testület megrendeli a továbbá a Béke tér 2. szám alatti kamera
áthelyezését úgy, hogy a kamera a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
parkolóját és bejáratát is lássa..
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti egyhangú – 7 igen szavazattal – meghozta a következő
határozatot:
158/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő
rendszerének további négy kamerával történő bővítését rendeli meg a rendszert
kivitelező HITELES KFt-től az előterjesztésben szereplő helyekre, azzal, hogy a
kamerák a megfigyelni kívánt közterület minél jobb láthatósága érdekében kell
elhelyezni.
II. A Képviselő-testület megrendeli a továbbá a Béke tér 2. szám alatti kamera
áthelyezését úgy, hogy a kamera a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
parkolóját és bejáratát is lássa..
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

9./ Közvilágítás fejlesztése térfigyelő kamerarendszer körzetében
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – csatolva.)
Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a térfigyelő rendszer
fenntartásának, bővítésének akkor van értelme, ha a megfelelő éjszakai megvilágítás van.
Varga László műszaki főtanácsos: A jelenlegi kamerák egy részénél a megfelelő képminőség
biztosítása érdekében szükséges a közvilágítás bővítése. Közös bejáráson vettek részt, mely
alapján elkészült árajánlat, megállapítható, hogy 2.424.000.-Ft., összegű közvilágítás
bővítésről lenne szó, amely nem csak a kamerarendszerhez szükséges bővítést takarja, hanem
lakossági igényeket is. Fontossági sorrendet felállítva a kapott adatok alapján kamera
rendszerre és a két lakossági igényre, így a csökkentett összeggel 1074.000.-Ft. lenne, így
bent maradna az 51-.es út Némedi út sarok, Vasút út Vásártér környéke, Széchenyi iskola
közvilágítás bővítése, ez 321 ezer Ft. lenne, lakossági igényként az Öreghegyi út, illetve a
Vasút út 48. autóbusz megállónál régi igényt elégítenének ki. Ez br. 1-074.000.Ft-ba kerülne,
a teljes bővítés 2.424.000.-Ft-ba kerülne. A teljes bővítés a kamerák és a lakossági igényeket
foglalja magában.
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Bencze István polgármester: A kamerarendszer biztonságos működéséhez szükséges
közvilágítás bővítésen kívül jogosnak tartja az Öreghegyi út, illetve a Vasút út 48.sz. alatti
buszmegállónál a bővítést.
Kérdezi, hogy foglalkozik-e más valaki is közvilágítás bővítéssel?
Varga László műszaki főtanácsos: A Kisduna-Vill Kft-vel van évek óta kapcsolatuk, korrekt
cég, nem nagyon foglakozik más, kötött, külön szerződés kell az ELMÜ-vel, hogy a hálózaton
végezhessen munkálatokat. Dömsödi vállalkozó nincs, ha lenne, akkor pályázni kellene,
külön szerződést kötni, vizsgázni stb. Kereshetnek mást, de ezen összeg alatt vélhetően nem
találnak.
Szomor Dezső alpolgármester: Bobák János vállalkozót ajánlja kérjenek árajánlatot,
tudomása szerint neki van jogosultsága dolgozni a hálózaton.
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy keressék meg a vállalkozót, kérjenek árajánlatot
és a következő ülésre a testület elé terjesztik. Meg lehet kérdezni az ELMÜ-t kivel vannak
szerződéses kapcsolatba és megkeresni árajánlatért.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási hálózat
bővítéséről szóló döntését a novemberi rendes ülésére napolja el azzal, hogy a a
következő ülésig további két helyről kell árajánlatot kérni.
Felelős: Varga László műszaki vezető-főtanácsos
Határidő: 2013. november 20.
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
159/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási hálózat
bővítéséről szóló döntését a novemberi rendes ülésére napolja el azzal, hogy a a
következő ülésig további két helyről kell árajánlatot kérni.
Felelős: Varga László műszaki vezető-főtanácsos
Határidő: 2013. november 20.
10./ Kolompár Lajos és Hartai Mária ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác TFB. elnöke: A bizottság állásfoglalása, hogy fel kell értékeltetni a területet, a
vevő 200.Ft-ot ajánlott, a bizottság 600.-Ft/m2. árat javasolt.
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dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Kolompár Lajos és
Hartai Mária évekkel ezelőtt vásárolt két területet telephely létesítés céljából, a telephelyet a
rendezési terv nem tette lehetővé. Eddig vártak a rendezési terv jóváhagyására, a telephely
létesítéséhez szükségük lenne még a jelen kérelemben foglalt ingatlanra, ami a csatornapart és
az ingatlanjuk között van, közvetlen közúton meg sem közelíthető. 200.-Ft/m2 árat ajánlott, a
vagyonkataszterben 555.000.-Ft-ot képvisel ez az ingatlan. Az önkormányzati rendelet
értelmében szakértői értékbecslést kell készíttetni. A felajánlott vételár véleménye szerint is
alacsony, figyelemmel arra, hogy hamarosan ipari övezetbe tartozik.
Jelen ülésen a testületnek arról kell dönteni, hogy kíván-e az értékesítéssel foglalkozni, ha
igen, akkor a következő ülésre elő kell készíteni az értékbecslést a vételár meghatározására
és le kell folytatni a tárgyalást.
Bencze István polgármester: A döntésnél figyelembe kell venni, hogy tudja-e az
önkormányzat hasznosítani másként is az ingatlant, a kérelmezőnek nélkülözhetetlen-e ahhoz,
hogy a tevékenységet folytassa.
Varga László műszaki főtanácsos: Közterületről nem megközelíthető, csak a csatorna partról,
amennyiben a csatorna kotrása megtörténne, depóniára, egyéb ilyen dologra tudná az
önkormányzat hasznosítani. A csatorna önkormányzati tulajdonban van. Mellette lévő terület
nem az önkormányzaté. Aki meg szeretné vásárolni, ő tudná igazán hasznosítani.
Bencze István polgármester: Szeretné, ha az értékbecslés árát belefoglalnák a vételárba.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni szeretné a
tulajdonát képező dömsödi 6508 hrsz-ú kert művelési ágú 694 m2-es
területnagyságú ingatlanát.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy az ingatlan
értékének meghatározására szakértőt kérjen fel, és ennek ismeretében a vételár
összegéről egyeztessen az ajánlattevővel.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2013. november 30.
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A bizottság egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a közvetkező határozatot:
160/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni szeretné a
tulajdonát képező dömsödi 6508 hrsz-ú kert művelési ágú 694 m2-es
területnagyságú ingatlanát.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy az ingatlan
értékének meghatározására szakértőt kérjen fel, és ennek ismeretében a vételár
összegéről egyeztessen az ajánlattevővel.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2013. november 30.

11./ Vagyonrendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az elmúlt ülésen
jóváhagyott OMK. bérleti díjat a vagyonrendeletbe is be kell építeni, eszerint módosulna a
vagyonrendelet.
Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgató kérdezi, hogy a szűkebb családi rendezvények
(mely ritkán fordul elő) esetében is ragaszkodnak a 45 ezer Ft-hoz?
Szabó Andrea képviselő, Oktatási Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen felvetődött ez a
probléma, a bizottság álláspontja, hogy valamilyen nívót, értéket kell adni, ne kerülhessenek
be olyan emberek, családok, akik vandál módon tönkre teszik a berendezést stb. Ha
engednének az árból, bárki számára – akik pusztítást végeznének – hozzáférhető lenne. Egyegy rendezvény után komoly költségek vannak, takarítás, károk helyreállítása stb. ez
kockázatos. Ha lehetne is, 25-30 ezer Ft-nál alacsonyabb árat nem engedne.
Bencze István polgármester: Mindenkinek egységesen erre a célra igénybe vett helyiség után
a már megállapított bérleti díjat kell fizetni. Az nem lehet, hogy egyik személy ennyit, a
másik annyit fizet. Egyébként ez a bérleti díj nem magas más szórakozóhelyek bérleti díjához
képest.
Ha ilyen szűkebb családi rendezvény adódik, be lehet vinni a sarokterembe, csak a zenés
táncos rendezvényt nem lehet bevinni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást.
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (XI.8.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2013. november 8. napján
A rendelet hatályos: 2013. november 8. napjától
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12./ Közútkezelői hatáskörök átruházása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 14. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy jogszabályváltozás
történt, korábban a közútkezelői hatásköröket a jegyző gyakorolta, a jogszabály változás
következtében ezentúl a Képviselő-testület gyakorolja. A testület dönthet, hogy kívánja-e
gyakorolni a hatáskört, vagy továbbra is jegyzői hatáskörbe utalja, megkönnyítve ezzel az
elintézést, mivel a döntés előkészítése egyébként is a hivatalban folyik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (XI.8.) rendelete
a közútkezelői hatáskörök átruházásáról
A rendelet kihirdetve: 2013. november 8. napján
A rendelet hatályos: 2013. november 8. napjától
13./ Dömsöd 0395/105 hrsz-ú ingatlanon lévő rekultivált, nem veszélyes hulladéklerakó
utógondozása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 15. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a régi, bezárt
hulladéklerakó telepről van szó, melynek rekultivációja a KDV. keretében 2-3 éve
megtörtént. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a utógondozási munkálatokat, mely nem
volt benne a KDV projektben. Minden lezárt telep utógondozása az önkormányzatok elé
került. A KDV nem nyilatkozott arról, hogy a közreműködésükkel közösen szervezzük meg.
Az önkormányzat kért árajánlatokat, de nincs az önkormányzatnak összehasonlítási alapja.
Még egy kört kellene tenni, a KDV-nek pontos választ kellene adni rá, hogy ha a KDV
keretében történne, mennyi lenne ez pontosan.
Bencze István polgármester javasolja a napirend elhalasztását, november 11-én lesz a KDVnél társulási ülés, ahol ez napirendre kerül. A következő ülésen kellő információ birtokában
tudnak dönteni.
Január 1-ig ezt rendezni kell, vagy az önkormányzat maga választ egy szolgáltatót, aki erre
szakosodott, vagy a KDV-vel közösen a KDV rendeli meg és a településre eső részt ki kell
fizetni. Minimum ennyi lenne vagy több, mert a közbeszerzési eljárás annyira megdrágítaná a
folyamatot, hogy azt a pénzt, árengedményt elvinné, ami a 15-20 településre rendelnék meg
közösen.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dömsödi 0395/105 hrszú ingatlanon lévő rekultivált, nem veszélyes hulladéklerakó-lerakó
utógondozásával kapcsolatos döntését következő rendes ülésére napolja el.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2013. november 20.
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
161/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dömsödi 0395/105 hrszú ingatlanon lévő rekultivált, nem veszélyes hulladéklerakó-lerakó
utógondozásával kapcsolatos döntését következő rendes ülésére napolja el.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2013. november 20.

14./ Dömsödi Sportközpont üzemeltetőjének tájékoztatója
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 16. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Szabó Andrea képviselő, Oktatási Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta a sportcsarnok
üzemeltetőjének tájékoztatóját, az elmúlt egy év tapasztalatait összegezve, főként gazdasági
alapokra helyezve. Több szempontból új helyzet állt elő, első önállóan működő éve volt az
intézménynek. Bizonyos források kiestek a bevételből, melyek korábban megvoltak, többen
nem tudták úgy lefoglalni az intézményt, mint korábban, emiatt bevételi kieséssel számolt. A
bevétel csökkenést az okozta, hogy nem tudja úgy fenntartani ahogy tervezte, a meglévő
források alapján, ezért azzal a javaslattal fordult a testülethez, hogy az évi 6 millió Ft-os
támogatást emelje meg 7 millió Ft-ra, illetve a csónakház bérleti díját 650 ezer Ft-ról 250 ezer
Ft-ra mérsékelje a testület. A bizottság Béczi János kérelmét támogatta.
Béczi János sportközpont vezetője: A tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy a
kiskunlacházi sportcsarnok megnyitása óta érződik ez a jelenleg, a konkurencia. Emellett
problémát okoz, hogy nem a bejáratott kapcsolatok nem jönnek le Dömsödre, a helyi igények
csökkentek lényegesen, a bevételi kiesés ennek köszönhető. Az lenne jó, ha a nyári
időszakban is a teljes rendelkezésre álló idő le legyen fedve, ha nem, akár 150-200 ezer Ft-os
kiesés is keletkezhet. A bevétel csökkenés jelentkezik a működés eredményében is.
Tájékoztatóját kiegészítve elmondja, végzett egy kalkulációt, ha a csarnok hozza a 11 éven át
hozott évi 3 millió Ft. bevételt, akkor a számítás alapján az adózás előtti eredmény 113 ezer
ft/hó. Jelenleg ez 71 ezer Ft. ennyi bevételnél. (adózás előtti eredmény) Ebből a vállalkozás
havi 40-50 ezer Ft. profitot realizál. Mint ismert, speciális az együttműködés, nincs
költségszámla, ami alapján ÁFA-t tud visszaigényelni. Jelen pillanatban a sportcsarnok
üzemeltetéséért a vállalkozás havi 71 ezer Ft. adózás előtti eredményt tudja realizálni.
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Felmerülhet a kérdés – vállalkozás lévén – miért nem tesznek érte, hogy eredményesebb
legyen. Több éven át – beszámolók alkalmával is – felvetődött a csarnok infrastrukturális
hiányosságai, ez az egyik probléma, két öltözővel nem lehet csapatos focikupát rendezni,
másik probléma: kitörési pont lehetne olyan eseményeket szervezni, amely érdeklődésre
tarthat számot, Idén pl szerveztek két NB-I. kézilabda mérkőzést, azonban fizető kereslet
nincs, az érdeklődés minimális. 40-50 fő volt jelen, gazdasági alapokon történő szervezés
lehetetlen. Az egy millió Ft-os plusz támogatás 30 %-ból képezne egy keretet, amelyből
megbízási szerződés alapján finanszírozná a dolgozók hétvégi munkáját.
Csónakház bérleti díjának csökkentésére azért gondolt, mert itt a fejlesztés üteme lassulna le
ezzel, kiadási tételt számszakilag nem jelentene, fejlődési ütem lassulna le, a csónakház
bérleti díja a beruházásokat finanszírozná. Azt kellene eldönteni, hogy a csarnoknak milyen
szolgáltatás tartalommal kell működnie, ha erre van szüksége a falunak, valamilyen formában
felelős vezető kell, aki ott legyen, aki viszi, annak meg kell élnie. Ha úgy gondolja a testület,
hogy csökkentett szolgáltatás tartalommal kell működnie, akkor keresni kell valami
alternatívát. Ahhoz, hogy megmaradjon, biztosítsa a lehetőséget a sportolásra, sportélet vegye
körül, mindenképpen ahhoz olyan viszonyokat kell létrehozni. Gazdaságilag nehéz áttörést
elérni, szükséges, hogy ilyen mértékben szükséges az önkormányzat hozzájárulása ahhoz,
hogy olyan körülményeket tudjanak létrehozni, amelyben lehet dolgozni.
Bencze István polgármester: Ketté kellene választani a csarnok üzemeltetését és a csónakház
üzemeltetését. Elmondta, hogy a sportcsarnok üzemeltetésénél az inflációval növelt értéket
tartotta volna elfogadhatónak, de az OB. véleményét is megismerve az inflációnál magasabb
mértéket is el tud fogadni. Elfogadja az érveket, amit alátámaszt a sportcsarnok
kihasználtságának visszaesése. A 2014. évi költségvetésbe így állítják be, mert a vezetőnek
kötelessége a bevétel növelése érdekében mindent megtenni, egyre inkább támaszkodjon a
dömsödi sportegyesületekre, hogy az rentábilissá váljon. Ha a DUSE alkalmas lesz TAO
lehívására, úgy a gondok megoldódnak.
A bérleti díj csökkentésre vonatkozó kérelmet nem igazán tudja elképzelni, a következő évtől
kiveszik azt, hogy a csónakház bérleti díját a sportegyesület rezsijére fordítják, ha 500 ezer Fttal akarják csökkenteni, akkor 500 ezer Ft-tal kevesebbet tud visszaforgatni a csónakházra
2014-ben.
Varsányi Antal alpolgármester: Az NB I csapatok edzőmérkőzése nem NB I. mérkőzés. A
csónakház bérleti díja és a sportcsarnok kérdése egy kézben megy, de ne kössék össze a
kettőt, mert pl. lecsökkentik a bérleti díjat és januártól mégsem tudja vállalni a sportcsarnokot,
jogilag előfordulhat egy ilyen eset. Támogatja a kezdeményezést, de a két dolgot külön kell
venni.
Bencze István polgármester kérdezi az Oktatási Bizottság elnökét, történt-e döntés abban a
tekintetben, hogy 2014. januártól is Béczi Jánost bízzák meg a sportcsarnok működtetésével,
mivel egy évre kötötték. Mindenféle alkut csak utána tudnak megkötni, miután döntöttek a
2014. évi működtetésről.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Dönthet úgy a testület, hogy közös megegyezéssel
meghosszabbíthatják a szerződést.
Szabó Andrea képviselő: Idén nem tárgyalták.
Bencze István polgármester: Szeretné-e jövőre is üzemeltetni, módosítsák-e a szerződés ez
irányba?
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Béczi János: Nem tudja külön választani a két dolgot, mindkettőt a cége üzemelteti. A
csónakház bérleti díjcsökkentés azért került szóba, mert úgy gondolja, ha sikerülne
megegyezni, itt lenne jövőre is és évenként felülvizsgálnák a bérleti díjat. Megoldásnak látja,
hogy a sportegyesület 2015-től anyagilag be tudna szállni a sportlétesítmény működtetésébe,
akkor élhető viszonyok teremtődnek. Azért függ össze a két dolog, nem azt akarta, hogy
költségvetési pénzből költsön el másfél millió Ft-ot, egy év alatt a csónakház fejlődési üteme
lelassulhat, után a következő évtől az ajánlata áll, ha megvan az ellentételezése a sportcsarnok
üzemeltetésének, újra lehet tárgyalni jövőre, ha az anyagi viszonyok változnak.
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy újabb egy évre hosszabbítsák meg a szerződést,
s az eddigi 6 millió Ft. helyett 7 millió Ft. támogatással biztosítanák a tanórák megtartását a
sportcsarnokban.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi
Sportközpont üzemeltetésére megkötött szerződést további egy évvel
meghosszabbítja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az iskolás gyermekek
tornaóráinak és sportfoglalkozásainak megtartásához 2014. évben összesen 7
millió forintot biztosít az üzemeltetési szerződés keretében.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
162/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi
Sportközpont üzemeltetésére megkötött szerződést további egy évvel
meghosszabbítja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az iskolás gyermekek
tornaóráinak és sportfoglalkozásainak megtartásához 2014. évben összesen 7
millió forintot biztosít az üzemeltetési szerződés keretében.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
15./ Csónakház üzemeltetésével kapcsolatos kérdés
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 17. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Csónakházzal kapcsolatban: Béczi János szeretne a
csónakházban beruházni, a bérleti díjat pedig csökkenteni kéri, a kettőt hogy tudja kezelni?
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Elfogadja, hogy 500 ezer Ft-ra csökkentsék a bérleti díjat, ez azt jelenti, hogy most nem
tudják, csak a legszükségesebbeket végrehajtani 2014-ben. Az önkormányzat érdeke lenne a
magasabb bérleti díj, a bérleti díj oda kerülne visszaforgatásra. Ebben a helyzetben el tudja
fogadni, de úgy gondolja, hogy 2015-ben vissza kell térni, a TAO-ból erre is fog jutni,
edzőtáborokra stb. A csökkentés a fejlesztés műszaki tartalmát is érinti.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Csónakházra megkötött bérleti üzemeltetési szerződést módosításához hozzájárul
azzal, hogy a 2014. évi bérleti díjat 250.000-Ft/év összegre mérsékli.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
163/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Csónakházra megkötött bérleti üzemeltetési szerződést módosításához hozzájárul
azzal, hogy a 2014. évi bérleti díjat 250.000-Ft/év összegre mérsékli.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

16./ Közszolgáltatók beszámolói
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 18. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
a./ DAKÖV. Kft.
Bencze István polgármester: DAKÖV. Kft-vel elég sok az elszámolási probléma, amit nem
tudnak megoldani, a ráckevei gyenge műszaki vezetés miatt. A DAKÖV dabasi igazgatója az
elmúlt héten személyes látogatása alkalmával ígéretet tett arra, hogy hamarosan rendet
tesznek az elszámolási problémákban. A víz- és csatorna szolgálatát jól végzik, a ráckevei
üzemmérnökség vezetésében lát problémát.
Lázár József képviselő: Van egy almérő, hosszú ideig 50 m3 fogyott nem csak a víz miatt,
betették a csatornát is. Két hónap óta számolnak vissza, nem tudja továbbítva lett-e. Egy-két
éve van almérője, eddig nem figyelte,
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Bencze István polgármester: Személyi felelősség áll fenn, nem a cég hibája, vagy a leolvasó
nem jelentette le, vagy átsiklottak felette, a könyvelő hibája lehet esetleg.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az ügyfél panaszok alapján az önkormányzat élhet jelzéssel a
vízmű felé, a mellékvízmérőkkel kapcsolatos problémák miatt.
Bencze István polgármester: Írásban kell kérni a lakossági panaszokat, az alapján el lehet
számoltatni és felelősségre vonni.
Szomor Dezső alpolgármester: Kezdeményezik a csalók elbocsátását.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz
közműszolgáltatást és a szennyvízcsatorna közszolgáltatást végző DAKÖV Kft.
beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – egyhangú szavazattal meghozta a következő
határozatot:
164/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz
közműszolgáltatást és a szennyvízcsatorna közszolgáltatást végző DAKÖV Kft.
beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
b./ Dunanett Kft.
Bencze István polgármester: Ma megkapták a III. n. évi számlát, úgy látják a lakóövezetben
nincs probléma, elviszik időben a szemetet, nincs járatkimaradás, az üdülőterületen viszont
elviselhetetlen és kezelhetetlen anomáliák vannak. A térség 11 települése kérte a KDV.
igazgató tanácsát, amennyiben mód van rá, ne a Dunanett Kft. szolgáltasson. Tárgyalások
alkalmával megállapodnak és sorra nem tartják be a megállapodásukat. Maga a beszámoló –
véleménye szerint – elfogadható. Ami problémát jelent, az a lerakó élettartamának
meghosszabbítása.
Varsányi Antal alpolgármester: A Dunanett Kft. tájékoztatása minősíthetetlen, naponta
találkoznak olyan üdülővel, lakossal, akik a tájékozatlanságukról panaszkodnak.

23

dr. Bencze Zoltán jegyző: A tájékoztatásuk nem minősíthetetlen, nem ismert fogalom
számukra. Ilyen nincs.
Bencze István polgármester: A tájékoztatás teljes hiánya miatt nem javasolja elfogadni a
beszámolót.
Miután az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékszállítási
közszolgáltatást végző Dunanett Kft. beszámolóját nem fogadja el.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
165/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékszállítási
közszolgáltatást végző Dunanett Kft. beszámolóját nem fogadja el.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
c./ Gyertyaláng Kft.
Lázár József képviselő: Két olyan tételt talált, amit nem tud hova tenni, temetőn beüli halott
szállítás 116 ezer F. másik az üzemanyagköltség 100 ezer Ft., az üzemanyagot kivetíti 18
temetésre, 5500.-Ft. mely 11 liter benzin költsége.
Bencze István polgármester: Ez a költség tartalmazhatja a fűkasza üzemanyag költségét is, a
budapesti út üzemanyag költségét.
Balogh László Levente képviselő: Minden évben eljátszák ezt, minden évben problémaként
merül fel az, hogy meg kell különböztetni a temető üzemeltetéssel és a szolgáltatással
kapcsolatos költségeket. Véleménye szerint sem teljesen korrekt, másik oldalát nézve, a
temető rendben van, működik.
Lázár József képviselő: Május 15-i keltezésű a beszámoló, ez elírás?
Bencze István polgármester: Akkor készülhetett az anyag, egyébként a 2012. évről szól a
beszámolót.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemetőt üzemeltető
Gyertyaláng Kft. beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
166/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemetőt üzemeltető
Gyertyaláng Kft. beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
17./ Egyebek
1./ Elismerő oklevél adományozása
Bencze István polgármester: A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött a Dömsödi
Polgárőrség 20 évfordulója alkalmából kitüntetendő polgárőrök, rendőrök névsoráról.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Utólag derült ki, hogy a lista eléggé hiányos volt, egyrészt
kimaradtak a korábbi elnökök, így Csere Csaba és Dobos György, valamint a rendőrök
névsora sem volt pontos, kimaradt 4 fő: Orosz Katalin, Ötvös József, Argalás Károly,
Karácsony László.
A képviselő-testület a javasolt személyekkel egyetértett.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2013. (IX.18.)
Kt.számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki.
A Képviselő-testület település közbiztonságával érdekében kifejtett
tevékenységük elismeréseként a Dömsödi Polgárőrséggel közösen elismerő
oklevelet adományoz a fenti számú határozatban foglalt személyeken felül az
alábbi személyeknek:
Orosz Katalin, Eötvös József, Argalázs Károly, Karácsony László, Csere Csaba,
Dobos György.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az elismerő
okleveleket a Dömsödi Polgárőrség elnökével közösen aláírja, és azok ünnepélyes
átadásáról gondoskodjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
167/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2013. (IX.18.)
Kt.számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki.
A Képviselő-testület település közbiztonságával érdekében kifejtett
tevékenységük elismeréseként a Dömsödi Polgárőrséggel közösen elismerő
oklevelet adományoz a fenti számú határozatban foglalt személyeken felül az
alábbi személyeknek:
Orosz Katalin, Eötvös József, Argalázs Károly, Karácsony László, Csere Csaba,
Dobos György.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az elismerő
okleveleket a Dömsödi Polgárőrség elnökével közösen aláírja, és azok ünnepélyes
átadásáról gondoskodjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
17.2./ Varsányi Antal alpolgármester sürgősségi indítványa
- Németországi testvérvárosi kapcsolati tapasztalatok és elkötelezettségek
(Írásbeli előterjesztés – 19. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Itt ragadja meg az alkalmat és gratulál Csikós Lászlónénak,
akinek Knüllwald díszpolgára címet adományozta a testvértelepülés.
Varsányi Antal alpolgármester: Jörg Müller elmondta, hogy szeretnék felfrissíteni,
megerősíteni a kapcsolatot, az ifjúsági referensük kifejezte azon óhajukat, elképzelésüket,
miszerint szeretnék felvenni a kapcsolatot a dömsödi ijfúsággal, és szorosabb kapcsolatot
kialakítani. Ebben előrelépésre lenne szükség, a személyes kapcsolat kialakítása. A
legközelebbi látogatáskor egy busznyi német fiatal látogatását jelezték előre. Javasolja, hogy
hozzanak létre egy egyesületi jelleggel működő csoportot, akik ezt a kapcsolatfelvételt,
kapcsolattartás jobban kézben tudnák tartani. Vezetőjének javasolja Zilling Krisztiánt.
Herrenhoff település – amely Knüllwald testvértelepülése meghívta a dömsödi küldöttséget a
következő egységnapi ünnepségre. Nagyon pozitívan beszéltek a magyarokról a német
egyesítés kapcsán. Úgy gondolja, hogy ennek a meghívásnak eleget kellene tenni és egy
delegációnak részt venni az eseményen.
A herrenhoffi tűzoltók kinyilvánították azon óhajukat, hogy szeretnék felvenni a kapcsolatot a
dömsödi tűzoltókkal. A soron következő Hal-Víz Napi rendezvényre szóbeli meghívást
tolmácsolt feléjük. Úgy gondolja, hogy nem feltétlen csak a tűzoltóknak kellene a
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vendéglátásban részt venni, az önkormányzatnak is be kell segíteni. A kapcsolatfelvételt
egyébként jó kezdeményezésnek tartja.
Kaptak egy egyenruhát, a császári királyi Magyarország tiszti egyenruhája, társasági díszruha,
ennek kiállítását kérte a tulajdonosa, küldenek fényképet az eredeti használatáról, a ruha
történetéről. Javasolja, hogy – megfelelő vitrin elkészülte után – a könyvtárban helyezzék el.
Kéri, hogy a leírtakat próbálják meg megvalósítani.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Fontolóra kell venni a kapcsolat ápolására javasolt egyesületi
formát, az új civil törvény alapján jó támogatási rendszer van kiépülőben, több pályázati
lehetőségük van működési feltételeket megteremtésére, programok megvalósítására lehet
pályázni. Most az őszi fordulóban szervezetenként minimum 250.000.-Ft. – 3 millió Ft-os
összegre lehetett pályázni.
17.3./ Települési honlapon Fórum újra indítása
Bencze István polgármester: Előterjesztésében elmondja, hogy folyik az önkormányzat új
honlapjának összeállítása, belátható időn belül elkészül. Mint ismert, képviselő-testületi
döntéssel zárták be a Fórum rovatot, kérdezi a képviselők véleményét arra, hogy a megújult
honlapon megnyissák-e a fórumot.
Balogh László Levente képviselő: Jó így, hogy nincs fórum.
Ispán Ignác képviselő: Nem javasolja a fórum megnyitását.
Lázár József képviselő: Megnyitná a fórumot.
Csikós Lászlóné képviselő: Vegyes érzelmekkel van, jó is lenne, de ha mocskolódásra
használják, mint korábban sokan, arra nincs szükség.
Szabó Andrea képviselő: Az önkormányzatnak nem feladata, hogy chatet üzemeltessen,
akinek arra van ideje, és igénye, az a facebookon megteheti. Az önkormányzat ne adjon erre
lehetőséget.
Balogh László Levente képviselő: A mocskolódásnak helyt adó chetelési lehetőség nem
méltó az önkormányzathoz.
Varsányi Antal alpolgármester: Nem állítaná vissza a Fórum rovatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési honlapon
(www.domsod.hu) a Fórum újra indításához nem járul hozzá.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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A szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
168/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési honlapon
(www.domsod.hu) a Fórum újra indításához nem járul hozzá.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
17.4./ Dömsödi Kedvencekért Egyesület kérelme
Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, hogy – mint ismert – Dömsödön
megalakult az állatvédő egyesület, Dömsödi Kedvencekért Egyesület elnevezéssel. Kérik,
hogy elnevezésükben a Dömsöd szó használatához a képviselő-testület járuljon hozzá.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi
Kedvencekért Egyesület részére hozzájárul, hogy az Egyesület a nevében a
„Dömsöd” szót használja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
169/2013. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi
Kedvencekért Egyesület részére hozzájárul, hogy az Egyesület a nevében a
„Dömsöd” szót használja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Képviselői hozzászólások:
Varsányi Antal alpolgármester: Tapasztalata, hogy a OMK-ban a gyermekek étkeztetés
alkalmával tömegesen állnak sorba, sokat kell várni arra, hogy asztalhoz ülhessenek, van rá
eset, hogy a gyerekek két órakor jutnak ebédhez. Gondolkodni kell az iskolával közösen,
hogyan tudnának segíteni ezen a problémán. Nagyobb helyre lenne szükség, eltolt
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étkeztetésre, esetleg nagyszünet beiktatásával, esetleg a konyhán nagyobb létszámban történő
étkeztetéssel lehetne enyhíteni a problémán.
Bencze István polgármester: Eddig ilyen jelzés nem érkezett, de két hete személyesen is
tapasztalta a megdöbbentő jelenséget, szinte az ajtóban állt a várakozó gyermekek sorának a
vége. Kéri az intézményvezetőket – iskola, OMK. napközi konyha – üljenek le rövid
határidőn belül, beszéljék meg, hogy szervezéssel, esetleg nagyobb hely biztosításával, óra
elcsúsztatással hogy tudják megoldani a problémát.
Csikós Lászlóné képviselő – OMK. igazgató: Nem csak a hely a kicsi, kevés az edényzet,
kevés a személyzet, az OMK. munkatársai ugranak be segíteni.
Varsányi Antal alpolgármester: A közmunka program keretében tudnak személyzetet
rendelkezésre bocsátani.
Lázár József képviselő: Kérdezi, hogy a Dózsa György úton lévő díszkutat szárazdajkának,
vagy nedves dajkának akarják üzemeltetni.
Kérdezi, hogy adtak-e már ki tüzelő utalványt, mert már felajánlották megvételre.
A Gólya utcában lakik Farkas István – aki a Takarékszövetkezet tulajdonát képező telken álló,
félig lebontott ház maradék felében él. Nincs egyszemélyes helyiség, ennek az épületnek a
belsejében végzi el a kis és nagydolgát, amitől kellemetlen szagok terjengnek a környéken,
továbbá a patkányoknak kellemes tartózkodási helyet biztosít.
Varsányi Antal alpolgármester a Dózsa György úti díszkút működésével, meghibásodásának
körülményeivel kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket. A menet tönkrement egy erőszakos
behatástól, keresik a megoldási lehetőséget.
Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgató ismételten kéri a képviselő-testületet, próbálják
megoldani az OMK-ban még egy gondnoki állás létrehozását. (részletesen indokolta az állás
szükségességét)
Bencze István polgármester: Amennyiben a jövő évi költségvetésben megtalálják erre a
forrást, nincs ellene, de akkor a sportcsarnoknál, Polgármesteri Hivatalnál is jogosan felmerül
ez az igény. Az elmúlt időszakban felépítettek valamit, ha ennek a kérésnek igent mondanak,
hogy mondanak nemet a többi intézménynek. Csak a költségvetés összeállításánál tudnak
erről beszélni. Lehet egyszer azt is meg kell próbálni, hogy olyan formában működtetni a
művelődési házat, mint a sportcsarnok működik.
Csikós Lászlóné: Ugyanazok a tényező a jellemzők, mint a sportközpontnál, kevesebb a
látogató, kevesebb a bevétel, mindemellett mégis működik a ház.
Bencze István: Nem biztos, hogy sor kerül rá, nem tetszik a kultúra piacosítása, de annyi
minden dologban változik a világ, nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de látni a költségvetési
koncepcióból is ugyanannyit kapnak kultúrára, mint 2013-ban.
Varsányi Antal alpolgármester: Látja a művelődési ház kínlódását, támogatná a kérést.
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen hatósági ügyet tárgyalt. (Külön
jegyzőkönyvben rögzítve.)
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Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

