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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: 2015. április 29.

Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor
Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs
János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné
gazdasági vezető, Béczi János Sportcsarnok vezető, Christoph Gáborné Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálatvezető, Csikós Lászlóné OMK. igazgató, Köntös Ágnes DLAMI
igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mészáros Pálné iskolaigazgató, Orosz
Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Pest megyei Kormányhivatal
Ráckevei Járási Hivatal vezetője
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné,
Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Csikós Lászlóné
OMK. igazgató, Christoph Gáborné GYEJO. vezetője, Markóné Zöldág Ágnes
könyvtárvezető, Orosz Lajosné óvodavezető, dr. Tenke Edit PM. Kormányhivatal Ráckevei
Járási Hivatal hivatalvezető-helyettes, Tarr-Sipos Zsuzsa TFB külsős tagja, Tóth Sándor
Ipartestület elnöke.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, az intézményvezetőket, köszönti dr.
Tenke Editet, a Járási Hivatal helyettes vezetőjét.
Megállapítja, hogy valamennyi képviselő (9 fő) jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (IV.29.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről
3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás)
megvitatása
4./ Önkormányzati tulajdonú utak (Attila út, Szőlők útja, Karcagi út) felújítására
érkezett pályázatok elbírálása
5./ Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadása
6./ Települési Értéktár Bizottság kérése Mozi épület használatára vonatkozóan
7./ Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérdése
8./ 2015. évi szúnyoggyérítés megrendelése
9./ Dömsöd, Rákóczi úti csomópont forgalmi rendjének rendezése
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10./ Képviselői indítvány Helyi fejlesztési munkacsoport létrehozására
11./ Óvodavezetői pályázat kiírása
12./ Honvédségi eszközök átvétele
13./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése
14./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
44/2015. (IV.29.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről
3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás)
megvitatása
4./ Önkormányzati tulajdonú utak (Attila út, Szőlők útja, Karcagi út) felújítására
érkezett pályázatok elbírálása
5./ Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadása
6./ Települési Értéktár Bizottság kérése Mozi épület használatára vonatkozóan
7./ Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérdése
8./ 2015. évi szúnyoggyérítés megrendelése
9./ Dömsöd, Rákóczi úti csomópont forgalmi rendjének rendezése
10./ Képviselői indítvány Helyi fejlesztési munkacsoport létrehozására
11./ Óvodavezetői pályázat kiírása
12./ Honvédségi eszközök átvétele
13./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése
14./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
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Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
45/2015. (IV.29.) 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 – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (IV.29.) 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: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
46/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás)
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Muzs János elnök: A Gazdasági Bizottság a zárszámadást – a gazdasági vezető által adott
részletes tájékoztatását követően – elfogadásra javasolja.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A bizottság és a testület elé került zárszámadás az új
számviteli rend az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint módosított
formában, bővebb adattartalommal került összeállításra. Látható, hogy a 900 milliós induló
eredeti előirányzat 1.148.071 E Ft. bevétellel és 1.108.746 E Ft. kiadással teljesült, a rendelettervezet tartalmazza a helyesbített maradvány összegét is, ennek levezetésére külön
tájékoztató tábla készült az előírásoknak megfelelően. Az eltérés a tényleges maradvánnyal
szemben az, hogy az intézmények maradványa kis változtatással kérik jóváhagyni, ezek a
maradványok kisebbek, mint a beszámolójukban a bevétel és a kiadás különbözetéből kijön.
Az intézmények részéről minden számlát teljesítettek, kifizettek. Javaslat, hogy a képviselőtestület a tényleges pénzkészlettel hagyja jóvá, az önkormányzat maradványa nagymértékben
meghatározott célokra maradt meg, nincs mód arra, hogy kiegészítsék ezt, pótlólagos pénzt
utaljanak át. A lezárt évet teljesítettnek zárták le, az ez évi kiadásainkra a tényleges
pénzkészlet elég lesz, ha ez kiegészítésül szolgál.
Az látható, hogy az egy milliárd ft-ot meghaladó költségvetés a működést szolgálja, a 200
millió fejlesztés főként az ivóvizes projektet szolgálja, annak részletezését külön táblázatban
mutatták be.
Fontos dolognak tartja, hogy az önkormányzatnak nincs hiteltartozása, nincs hosszú távú
elkötelezettsége, egy tételt kivéve, nagyon kis összeget tudtak az ivóvízprojekten kívül
vagyongyarapításra fordítani. Az is látszódik, hogy a 2014-es évet a bevételeiből tudta
teljesíteni az önkormányzat. Úgy gondolja, hogy a lehetőséghez képest az évet jól
teljesítették, nem hoztak át olyan költségeket, amely az ez évi szűkös költségvetést tovább
terhelné. Igyekezetek a táblában minden olyan részletező adatot bemutatni.
Bencze István polgármester: Megköszöni a beszámolót, úgy gondolja, hogy a különböző
kiegészítő táblázatok, tájékoztató táblázatok olyan részletes tájékoztatást adnak a képviselőktestület számára, amely egy laikus számára is érthető, a döntést megalapozza.
Lázár József képviselő: Az adóbevételeket nézve látható, hogy már soknál teljesült a bevétel,
melyik az, amelyik kritikus?
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Kritikusnak nem mondható. Szinte valamennyi
adónemnél év közben a költségvetési előirányzatot is emelték. A tervezethez képest nem volt.
A gépjárműadó a legnagyobb tétel, ahol értékvesztést kellett elszámolni. A jelenlegi
szabályok szerint ezeket a hátralékokat eltörölni nem lehet még most. A többi adónem
véleménye szerint kezelhető. A közvetett támogatásoknál a talajterhelési díj az, ahol a
legnagyobb méltányosságot gyakorolták. A kérelmek 1/3 részénél engedték el hat havi
részletfizetésre.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A talajterhelési díjjal kapcsolatban elmondta, hogy bevezetésének
hátterében a környezetvédelem áll, hogy tisztítatlan szennyvíz ne szennyezze a környezetet.
10 éves türelmi idő volt, a kintlévőség két csoportra sorolható, lakosságnak az a rétege, amely
olyan helyzetben van, hogy a szennyvízcsatornába történő rákötés gondot okoz, a másik réteg
a folyamatos jóindulatra apellál. Az idei év lesz az utolsó, amikor alkalmazni tudják a
méltányosságot, a figyelmeztető lépéseket már megtették, a lehetőség meg volt rá, hogy
megtegye, a végtelenségig nem húzhatják helyettük a problémát.
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Gazdasági Bizottság ülésén kérdésként felvetődött, az
idei adófizetés hogy alakult eddig. Március 31-ig mutatja a könyvelés a befizetéseket.
Építményadóban, kommunális adóban szinten az 50 % bent van. Jó, mert nem kell a
folyószámlahitelt kimeríteni, de figyelni kell arra, hogy ez a bevétel az első félévi költés
forrása. A nagy adóknál 35-40 %-os a befizetés. Az iparűzési adónál előleget fizet a
vállalkozó, május 31-i bevallás után számolna el.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
8/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet-tervezet
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Kihirdetve: 2015. május 7.
Hatályos: 2015. május 7.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
8/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Kihirdetve: 2015. május 7.
Hatályos: 2015. május 7.
4./ Önkormányzati tulajdonú utak (Attila út, Szőlők útja, Karcagi út) felújítására
érkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: A Gazdasági és a Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta
a pályázatokat, s mindkét bizottsági ülésen az a döntés született, hogy próbálják meg az első
három helyen lévő pályázókat egy utolsó nyilatkozatra behívni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ebben az esetben eredménytelennek kell nyilvánítani a jelenlegi
pályázatot, s más bírálati szempontok szerint kiírni újra. Az önkormányzatoknak nincs meg az
a típusú szerződéses szabadsága, mint a magánszektornak, az államháztartási beszerzési
szabályokhoz jelentősen kötve vannak. A pályázati feltételek közé a bírálati szempontokat is
be kell venni, amely egy három szempontos összességében legelőnyösebb ajánlat szerinti
kiválasztás egyfordulós bírálati rendszerben. Egy eljárásban menet közben a bírálati
szempontokat nem lehet megváltoztatni, mert megtámadható a közbeszerzés. Ezért
eredménytelennek kell nyilvánítani és újra kiírni kétfordulós eljárásban, meghatározva, hogy
a három legjobb ajánlatot utólag egy versenytárgyalásra behívni bizottsági ülésre, ahol
pontosíthatják ajánlatukat. Ez esetben nem támadható meg az önkormányzat, mint ajánlattevő,
hogy vétett az eljárásrend ellen.
Bencze István polgármester: Lehet-e arról szó, hogy egyszerűsítsék a helyzetet, s csak az első
három pályázót hívják meg?
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Meghívásos is lehet a pályázati eljárás, amelyet az önkormányzat
közbeszerzési szabályzata is tartalmaz, az új pályázati felhívást csak három cégnek küldik ki.
Varga László műszaki főtanácsos: Javasolja a kétfordulós pályázati eljárást.
Lázár József képviselő: Településfejlesztési Bizottság ülésén vitatkoztak, a legalacsonyabb
összeg volt 14 millió, a legmagasabb 21 millió Ft. ajánlat erre a három útszakaszra. Egy
középarányt vettek, 16-17-18 millió Ft-os ajánlatot. Jó lenne tudni, meddig mehetnek el a
pénzügyi dolgokba. Vitatkoztak, melyik lenne jobb, a hatéves garancia, három éves garancia.
Jó lenne tudni, mennyi pénz van rá, s be tudnák sorolni, hogy melyik felel meg az áron belül.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A felhívásba nem teszik közzé az árat, mert akkor mindenki oda
nyomja bele, s kicsi lesz a szórás. Ismerteti a kétféle bírálati módszert és a bírálat
szempontjait.
Ispán Ignác képviselő: Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott egy olyan javaslat is,
hogy a garanciális munkákra visszatartanának 10 % összeget.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A szerződésbe bele lehet tenni, a kiírásban is meg lehet határozni,
tudja mire pályázik.
Bencze István polgármestert szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú utak (Attila út, Szőlők útja, Karcagi út) felújítására kiírt pályázatát
eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület egyidejűleg ismételten kiírja a fenti tárgyú építési
beruházásra irányuló pályázatot, az alábbi kiegészítésekkel:
- az új pályázati eljárás két fordulós, melynek során a második fordulóba a
három legtöbb pontot ajánlattevőt tárgyalásra kell felhívni,
- a nyertes ajánlatevőt jóteljesítési garancia nyújtására kell kötelezni, amely a
vállalkozási díj 10%-nak megfelelő összegű.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
47/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú utak (Attila út, Szőlők útja, Karcagi út) felújítására kiírt pályázatát
eredménytelennek nyilvánítja.
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A Képviselő-testület egyidejűleg ismételten kiírja a fenti tárgyú építési
beruházásra irányuló pályázatot, az alábbi kiegészítésekkel:
- az új pályázati eljárás két fordulós, melynek során a második fordulóba a
három legtöbb pontot ajánlattevőt tárgyalásra kell felhívni,
- a nyertes ajánlatevőt jóteljesítési garancia nyújtására kell kötelezni, amely a
vállalkozási díj 10%-nak megfelelő összegű.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Bencze István polgármester: A következőben arról kell dönteni, hogy meghívásos legyen-e a
pályázat, illetve egy, vagy kétfordulós.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nyílt és kétfordulós eljárást javasol.
Hangzavar
Varga László műszaki főtanácsos: A Vitép Kft. a Bitunova Kft. és a Makadám Aszfalt Kft.
volt műszaki tartalomban a kiemelkedő.
Bencze István polgármester: A Bitunova Kft. azért nem jöhet szóba, mert ők kérték a
legmagasabbat. Hívjanak meg 4-5 céget.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nyílt, kétfordulós pályázat lenne a legjobb, a második fordulóra
behívni a pontozásos szempont alapján három pontszámot elérő céget.
Szűcs Julianna képviselő: Felhívja a figyelmet, ha újból kiírják a pályázatot, javasolja, hogy
kérjék szegéllyel és szegély nélkül az ajánlatokat. A második fordulóban a szegély képlete
lehessen egy tárgyalási alap.
Bencze István polgármester: A három utca szegélye 60 milliós nagyságrend lehet,
szegélykővel 50 évvel tovább tart az út.
Szűcs Julianna képviselő: A pontozási rendszerrel egyetért, teljesen jó, de az Expert-TechClean Kft. 14 millió Ft. ajánlatot adott, 45 pontot kapott, a három év garancia vállalása, és a
fizetési határidő miatt szorult háttérbe az elsőkhöz képest. Arra számít, ha kiírják ismét a
pályázatot és szegéllyel, lehet, hogy az elsőbe az is belefér.
Bencze István polgármester: Az Expert-Tech Clean Kft. referenciáit megjelölt
önkormányzatokat felhívta, nem a legjobb véleménnyel vannak róluk. Nagyságrendekben
alacsonyabb, beleférnének az erre szánt keretbe, ezért hívta fel az önkormányzatokat, ahol
munkát végeztek.
Bencze István polgármester: Összefoglalva az elhangzottakat, javasolja, hogy hívjanak meg
mindenkit, akinek érvényes pályázata volt, Szűcs Julianna képviselő által javasoltakkal
kiegészítve, két variációra, szegéllyel és szegély nélkül.
Varga László műszaki főtanácsos kiegészíti, hogy a Karcagi út mart aszfalttal készülne, oda
nem javasolná a szegélyt.
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Szűcs Julianna képviselő: A mart aszfalt nem összefüggő, s véleménye szerint a szegély
tartaná össze.
Varga László műszaki főtanácsos: Annak az élettartama pár év, pár év múlva kell egy
lezárást csinálni, hogy az az út tartós legyen.
dr. Bencze Zoltán jegyző a Bajcsy Zs út minőségbeli különbségét ismertette, melynek egyik
szakasza szegéllyel készült, másik szakasza szegély nélkül.
Muzs János képviselő: Két variációra kérjék az ajánlatot, utána még az árak ismeretében
tudnak dönteni, hogy az egyik utcát szegéllyel, a másikat szegély nélkül. Ez az ajánlattól és a
pénzügyi helyzettől függ.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a két fordulós nyílt pályázatra vonatkozó javaslatot, két
variációra (szegéllyel, szegély nélkül) és a 10 % garanciális visszatartásra.
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú utak (Attila út, Szőlők útja, Karcagi út) felújítására kiírt pályázatát
eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület egyidejűleg ismételten kiírja a fenti tárgyú építési
beruházásra irányuló pályázatot, az alábbi kiegészítésekkel:
- az új pályázati eljárás két fordulós, melynek során a második fordulóba a
három legtöbb pontot ajánlattevőt tárgyalásra kell felhívni,
- a nyertes ajánlatevőt jóteljesítési garancia nyújtására kell kötelezni, amely a
vállalkozási díj 10%-nak megfelelő összegű,
- az ajánlattevőknek ajánlatukat két variációban kell megadni, szegélykővel és
anélkül.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
48/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú utak (Attila út, Szőlők útja, Karcagi út) felújítására kiírt pályázatát
eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület egyidejűleg ismételten kiírja a fenti tárgyú építési
beruházásra irányuló pályázatot, az alábbi kiegészítésekkel:
- az új pályázati eljárás két fordulós, melynek során a második fordulóba a
három legtöbb pontot ajánlattevőt tárgyalásra kell felhívni,
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-

a nyertes ajánlatevőt jóteljesítési garancia nyújtására kell kötelezni, amely a
vállalkozási díj 10%-nak megfelelő összegű,
az ajánlattevőknek ajánlatukat két variációban kell megadni, szegélykővel és
anélkül.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
5./ Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető ismerteti a szabályzat létrehozásának
szükségességét. Elmondta, hogy Miskolci Rendőrkapitányság megkereste a könyvtárat azzal,
hogy elmúlt év júniusban volt a könyvtárban egy olyan személy, aki az internetet használta és
azon keresztül gazdasági bűncselekményt követett el. A rendőrkapitányság olyan adatokat
kért a könyvtártól, hogy azon a napon kik vették igénybe, kik használták a számítógépet.
Jelenleg nincs olyan statisztika a könyvtárhasználati szabályzatban, ki, mikor ül a gép elé, s
vesz i igénybe a gépeket, ezt szeretnék most módosítani jelen előterjesztés szerint. Le
szeretnék szabályozni, hogy milyen feltételekkel lehet az internetet használni, erre készült a
szabályzat.
Muzs János képviselő: Személyiségi jogok megsértése szempontjából nem jöhet-e támadás,
ha személyi igazolványt kérnek.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Kötelezően nem lehet előírni, ha önkéntesen átnyújtja, úgy lehet.
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető: A beiratkozáskor is elkérik a személyi igazolványt,
az alapján állítják ki az olvasójegyet.
Varsányi Antal alpolgármester: Akinek nem tetszik a szabály, az nem veszi igénybe az
internetet.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár könyvtár használati szabályzatát az előterjesztés szerinti
tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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49/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár könyvtár használati szabályzatát az előterjesztés szerinti
tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
6./ Települési Értéktár Bizottság Mozi épület használatára vonatkozóan
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az Oktatási és a Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta,
kéri a bizottság elnökeit, tájékoztassák a képviselőket a bizottságok állásfoglalásáról.
Szabó Andrea képviselő: Az Oktatási Bizottság a beadványt megtárgyalta és támogatja a
mozi hasznosítását az Értéktár bizottság által. A mozi hosszú évek óta üresen áll, állagában is
romlik, úgy gondolják, ha valamilyen szinten fordítanak rá figyelmet, az állagmegóvás is
előre haladna, ha lépésenként is. Emellett nagyon sok értékes anyag összegyűlt és megérett
arra, hogy megmutassák a falu lakóinak, gyerekeknek, és a turistáknak is. Méltó helyet
kellene találni ezeknek, nem is a néprajzi eszközöknek, hanem az írásos dokumentumoknak.
A bizottság támogatja ezt a kérést.
Ispán Ignác képviselő: A Településfejlesztési Bizottság nem támogatja, az épület állapotára
való tekintettel. Jelenlegi állapotában sem fűtés, sem a belső kialakítása nem olyan az
épületnek, belső tér nagysága, nincs ablak, nagy átalakításra lenne szükség.
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy végezzenek házon belül egy állapotfelmérést,
mibe kerülne a minimális felújítás. Ezt követően idehozzák a testület elé. A kezdeményezőtől
– a könyvtár részéről – azt kéri, hogy gondolják a működtetést, egyesületi formában,
intézményszerűen. Húsz éve pályázatra várnak, hogy fel tudják újítani a mozi épületét, amikor
volt olyan pályázat, ami jó lett volna, visszatartott attól, hogy utána öt évig biztosítani kell a
működtetést. Az önkormányzat jelenlegi költségvetésében sincs olyan plusz pénz, amiből ezt
az objektumot működtetni tudnák. Kérdezi, hogy gondolják, egyesületi formában, vagy
milyen módon. Az önkormányzat – építész bevonásával – végezzen állapotfelmérést, mibe
kerülne a minimális felújítás, fűtés stb.
Korona Sándor képviselő: Minden képviselőnek elküldte a hét évvel ezelőtti több civil
szervezet által kezdeményezett - mozi felújításra készített – látványterveket. Akkor elkészült
egy felmérés, az akkori állapotnak megfelelően lett megtervezve egy vidékfejlesztési, egy
inkubátorház, illetve teleház program keretében 50 millió Ft. állt volna rendelkezésre. Akkor a
testület meg is szavazta. Véleményük szerint ez az épület erre hivatott. Ha a kultúrát, a
hagyományt szeretnék bemutatni a falunak, akkor egy tájházat kell létrehozni. A mozi ipari,
kulturális egyéb más műemlék épület. Ilyen célra kellene felújítani. A mozit közösségi célra
kellene alkalmazni, van színházi rész, lehetne mozi. Hét évvel ezelőtt a civil szervezetek
szerettek volna egy közösségi helyet, ahol közösen lettek volna, a fenntartásuk nem jelentett
volna gondot, a Horgászegyesület adta volna az önrészt, a jelenlegi irodájukat is fenn kell
tartaniuk. Javasolja, gondolják át, mielőtt szétszednék a mozit, a környéken megszűntek a
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vidéki mozik, épületét, adottságát tekintve egy különlegesség, ez maga egy emlék, nem a
használati tárgyak, azoknak tájházat kell keresni, van elég épület a faluban, amit megvehet
egy egyesület, hoznak létre egy egyesületet és abban működtetnék.
Szabó Andrea képviselő: Nem néprajzi tárlatra gondoltak, elsősorban dokumentumokat
szeretnének kiállítani. Paravánrendszert alakítanának ki a középső téren, elosztaná a teret és
lehetne kiállítani különböző dokumentumokat. Ismerik a Fekete Miklós által korábban
készített terveket. Mennyivel módosulna a belső rész, ha a polgárőrség, vagy a Még 1000 év
Dömsödért Egyesület, Horgászegyesület használná az épületet. Ebben az esetben is átépítés
lenne?
Korona Sándor képviselő: Irodák lennének benne, megmaradna egy kisebb színház, egy
mozi, egy galéria, irodák. A mozi működtetésére lenne vállalkozó.
Markóné Zöldág Ágnes: 100 éves épületről van szó, eredetileg Turul mozi volt a neve. A
turul nemzeti jelkép, ezért véleménye szerint a Nemzeti Értéktár Bizottságnak kellene ezt az
épületet működtetni. Azt szeretnék, hogy az épületet vissza kellene állítani eredeti állapotába.
A mozigép is benne van, a falu történetének része, ez is a Hungaricum bizottság hatáskörébe
tartozik.
Varsányi Antal alpolgármester: Sajnos a nyolc évvel ezelőtti összefogás nem jött létre. A
Horgászegyesületnek már nincs szükséges erre az épületre, van irodájuk kettő is a faluban. A
mozi műszaki állapotáról elmondható, hogy az épület állapota meglepően nem rossz, van az
előcsarnok rész, ott lehetne kezdeni az Értéktár Bizottság működését, annak kifűtése is
megoldható, a kémények is épek. Korábban felfeszítették az ajtókat, volt aki ott lakott, a
kocsmából oda jártak WC-re stb. Ha van gazdája az épületnek, akkor ezek nem történnek
meg. Mozigép viszonylag ép, az optika hiányzik. Egyébként támogatja, hogy az Értéktér
Bizottság használatába kerüljön, ki kell dolgozni hogyan, de az előcsarnokban elkezdhető a
működés.
Szűcs Julianna képviselő: Megkérdezi, ha 600 fiatal érkezik a településre, milyen kulturális
szórakozást tudnak részükre biztosítani? Van kocsma, étterem, strand, sportcsarnok, ami
évekre lekötött. Nem tudnának mit kiajánlani. Van múzeum, de abban kellene gondolkodni,
hogy egy 3D mozi szolgálná-e a fiatalok szórakozását. Van két színjátszókör, akik próbáit,
előadásait a mozi épületében exkluzívabbá lehetne tenni. Mindkét struktúrát meg tudná
valósítani. A filmszínház épületét, melynek megvan az előtere, megvan a lejtése, benne
vannak a székek, kivetítő színpad stb. vétek lenne az előterjesztésben lévő célra felhasználni.
Jövőre készek lesznek egy turisztikai tervanyaggal, ennek egyik része a mozi épülete, amely
szórakozásra lenne hivatott a fiataloknak. Beszéltek már két 3D mozit üzemeltető
vállalkozóval, akár bérbe is venné az épületet, nyáron mindenképpen, télen a fűtési költség
miatt az első évben egy próbaüzemeltetést szeretne végezni, fel lehetne mérni az igényt.
Nagyon jónak tartja az Értéktár Bizottság kezdeményezését, de javasolja másik épület
keresését, mert nagyon fontosnak tartja.
Csikós Lászlóné képviselő: Volt szó 3D mozi létrehozásáról az OMK-ban, a nagyterem
alkalmatlan erre a célra, a megfelelő hangosítás nem megoldható.
A fiatalokra visszatérve, nincs állandó disco, nem alkalmas az épület arra a hangfrekvenciára,
ha előre számítanak nagyobb létszámú csapat érkezezésére, valamilyen szórakozási
lehetőséget tudnának számukra csinálni.
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Bencze István polgármester: Az Értéktár Bizottság kezdeményezés van a képviselők előtt.
Úgy gondolja, hogy elsőként fel kell mérni az épület műszaki állapotát, s az Értéktár
Bizottság írja le, mit, hogyan szeretne, ezzel párhuzamosan bárkinek – egyesületnek – más
elképzelése van a mozival, a műszaki állapot felmérésének befejezéséig lehet, hogy öt ajánlat
kerül a testület elé, s a legjobb ajánlat mellett fognak dönteni.
Egyelőre a műszaki állapottal kell tisztában lenni, mennyi költség lenne a felújítás, illetve a
működtetést ki fogja finanszírozni.
Szűcs Julianna képviselő: 2017-ben úszó VB lesz Magyarországon, a vendégek elhelyezését
70 km körzeten belül oldják meg, ebbe Dömsöd is beleesik. Nagyon sok pályázatot fognak
kiírni. Most kezdődnek a szálláshelyek biztosítására az építési beruházások, illetve a
felmérések, hogy a települések milyen szálláshelyeket tudnak kiajánlani.
Bencze István polgármester: Legyen leírva, kerüljön a képviselő-testület elé - 3D mozi,
ifjúsági szórakozóhely – legyen leírva, erről így nem tudnak vitázni. Most egy dolog van a
testület előtt, most csak erről tudnak.
Lázár József képviselő: Egyetért, s kéri, hogy mindketten írják le, mennyiben, hogyan,
miként. Ha mindkettőjük javaslata itt a lesz a testület asztalán, akkor vitatkozhatnak rajta. A
faluház helyéről, épületéről gondolkodott. A Zacher-féle ház alkalmas lenne, keressék meg a
családot, hogy faluházat szeretnének csinálni. Több éve eladó, próbálják meg.
Muzs János képviselő: Esetleg fel lehetne ajánlani, hogy egy szobát, emlékszobát
biztosítanának a Zacher család részére.
Lázár József képviselő: Sétáló utcának szeretnék a Petőfi utcát, ott van Csernák Gizike háza,
amely még mindig eredeti állapotában ott van.
Felmerült benne egy olyan ötlet, hogy a Bajcsy u. sarkon csináljanak egy parasztházat és ott
lenne egymáshoz közel a múzeummal. Felmerült a Kluch Rózsa féle ház, nagyon sok olyan
ház van, amely eredeti szép.
Bencze István polgármester: Nagyon aktuális a mozi épületének valamilyen módon történő
hasznosítása, mindenképpen egy műszaki felmérést csináltatnak és visszahozzák a testület elé.
Amíg a műszaki felmérés elkészül, addig újabb és újabb ötleteket várnak. Most csak az
Értéktár bizottság kérelme van az asztalon, erről tudnának vitatkozni, mivel nincs meg a
műszaki feltétel, nem tudni, hogy képzelik a működtetést. Egy lenne a fontos, belátható időn
belül próbálják a hasznosítást megoldani. (01.09.00)
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező régi mozi épület hasznosításával kapcsolatban a következő
döntést hozza:
1. A soron következő Képviselő-testületi ülésre a Települési Értéktár bizottság
részletesen határozza meg hogy miként kívánja hasznosítani az épületet.
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2. A soron következő képviselő-testületi ülésig el kell készíteni az épület műszaki
állapotfelmérését.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2015. május 27.

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
50/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező régi mozi épület hasznosításával kapcsolatban a következő
döntést hozza:
3. A soron következő Képviselő-testületi ülésre a Települési Értéktár bizottság
részletesen határozza meg, hogy miként kívánja hasznosítani az épületet.
4. A soron következő képviselő-testületi ülésig el kell készíteni az épület műszaki
állapotfelmérését.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2015. május 27.

Bencze István polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a polgármester
azzal, hogy a Zacher családot keresse meg levélben, az elhangzottakkal kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Zacher családdal a Petőfi út
és Szabadság út sarkán található ingatlan esetleges megvásárlásáról.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2015. június 30.
Szavazásban résztvevő személyek: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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51/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Zacher családdal a Petőfi út
és Szabadság út sarkán található ingatlan esetleges megvásárlásáról.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2015. június 30.
7./ Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérdése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Ráckeve város alpolgármestere változtatatás nélkül ugyanazzal
a levéllel kereste meg ismét a térség önkormányzatait, amely már hónapokkal ezelőtt a
testület előtt volt, azaz 5.100.000.-Ft. támogatást kérnek a tűzoltóság működtetéséhez.
Egyrészt a költségvetésben ilyen célra ennyi összeg nem szerepel, másrészt a költségvetésben
erre a célra 500 ezer Ft-ot terveztek. Fontos Dömsöd életében a Ráckevei Tűzoltóság, a
legnagyobb probléma, hogy Ráckeve az állam által támogatott létszámnál lényegesen
nagyobb létszámmal üzemelteti a tűzoltóságot. Ezt szeretnék a térségben lévő településekkel
megfinanszíroztatni. Ezt Dömsöd nem tudja vállalni csak akkor, ha Ráckeve is ezen elvek
alapján a dömsödi tűzoltókat támogatja.
Muzs János képviselő: Gazdasági Bizottság véleménye is ugyanaz, irreális a lakosságszám
alapján kivetett 5 millió Ft., a költségvetésben szerepel az 500 ezer ft. elkülönített összeg erre
a célra, ezt el tudják fogadni, s ezt terjesztik a képviselő-testület elé.
Lázár József képviselő: Elhangzott, hogy magasabb a létszám a megengedettnél, honnan
lehet megtudni, hogy egy ilyen lakosságszámhoz milyen létszámú tűzoltóság kell.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Van egy jogszabály, amely a tűzoltóságok minimális feltételeiről
szól, meghatározza a hozzájárulás alapját. Leírja, hogy kell a szolgálatokat kiadni, hogy kell a
vonulásokat megszervezni. Érdeklődtek hasonló nagyságú településeken, ennek alapján
számoltak vissza, hogy a szabadságok is kiadhatók legyenek, 13 főt kalkuláltak a jelenlegi 21
fővel szemben.
Bencze István polgármester: Egyébként a térség polgármesterei – Ráckevét kivéve –
háborognak a levél miatt.
Szabó Andrea képviselő: Hány vonulásuk van Dömsödre évente?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Minden tűzesethez kijönnek, de a legtöbb esetben már csak
kijönnek.
Ispán Ignác képviselő: Előre nem lehet tudni, hogy szükség lesz-e rájuk, ezért kijönnek
minden riasztásra. A dömsödi tűzoltók is ugyanolyan riasztásra indulnak, mint ők. A dömsödi
tűzoltóknál a fő problémát a vízhiány okozza, kicsi a víztartály.
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Szabó Andrea képviselő: Azt meggondolhatnák, hogy az 500 ezer Ft-ot felemelnék egy
millió Ft-ra egy évre.
Bencze István polgármester: Honnan vennék el a plusz 500 ezer Ft-ot?
A képviselők szinte egybehangzó véleménye, hogy azzal az összeggel inkább a dömsödi
tűzoltókat támogatnák.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A tűzoltók vízhiány okozta problémája hamarosan orvosolódik, ha
megérkezik az IFA váltótársa, ami nagy víztartályos.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a módosító javaslatra vonatkozó alábbi határozati
javaslatot:
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ráckeve Város
Önkormányzatnak kérését a ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
kérdésében nem támogatja.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében erre a célra
előirányzott 500.000-Ft-os támogatást 1.000.000-Ft-ra növeli.
A Képviselő-testületület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy
tájékoztassa Ráckeve Város Önkormányzatát a döntésről, továbbá arról, hogy az
önkormányzati tűzoltóság működésének racionalizálás kérdésében alkotott
álláspontját a Képviselő-testület továbbra is fenntartja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A képviselő-testület 2 igen, 7 nem szavazattal elutasította a határozati javaslatot.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot azzal, hogy a
határozat közlésével egyidejűleg levélben az érveiket ismertetik Ráckeve önkormányzatával.
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ráckeve Város
Önkormányzatnak kérését a ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
kérdésében nem támogatja.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében erre a célra
előirányzott 500.000-Ft-os támogatást továbbra is fenntartja.
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A Képviselő-testületület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy
tájékoztassa Ráckeve Város Önkormányzatát a döntésről, továbbá arról, hogy az
önkormányzati tűzoltóság működésének racionalizálás kérdésében alkotott
álláspontját a Képviselő-testület továbbra is fenntartja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:

52/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ráckeve Város
Önkormányzatnak kérését a ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
kérdésében nem támogatja.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében erre a célra
előirányzott 500.000-Ft-os támogatást továbbra is fenntartja.
A Képviselő-testületület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy
tájékoztassa Ráckeve Város Önkormányzatát a döntésről, továbbá arról, hogy az
önkormányzati tűzoltóság működésének racionalizálás kérdésében alkotott
álláspontját a Képviselő-testület továbbra is fenntartja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
8./ 2015. évi szúnyoggyérítés megrendelése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a megszűnt CSÖT.
településeinek egyetlen közös feladata maradt, a szúnyoggyérítés. A Szigetszentmiklós tartott
összejövetelen megegyeztek abban, hogy ezt az idén is így csinálják. Mint az írásbeli
előterjesztés is tartalmazza, egy szúnyoggyérítést mindenképpen megrendelnek 670.000.-Ft.
összegben. A többi – nyári – szúnyoggyérítésre elindítanak egy közbeszerzési pályázatot
azzal a feltétellel, hogy nem végeztetik el a gyérítést, amennyiben országos szintű
szúnyoggyérítést végez a katasztrófavédelem.
Muzs János képviselő: Gazdasági Bizottság azt a javaslatot tette, hogy a polgármester
tárgyaljon a szúnyoggyérítést végző cég vezetőjével, ezzel kapcsolatban egy megállapodás
szülessen.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015.
évben a szúnyoggyérítési feladatokat a Ráckevei kistérség településeivel
együttműködve kívánja ellátni.
A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátását, a közbeszerzési eljárás
lefolytatását
megbízási
szerződés
alapján
Szigetszentmiklós
Város
Önkormányzata látja el.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szúnyoggyérítési feladatok ellátásának a
településre jutó költségét 2015. évi költségvetésében biztosítja és a megbízási
szerződés alapján az elszámolást követően megfizeti.
A gyérítésbe bevont területek nagysága:
légi: 100 ha
földi : 200 ha
A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra Bencze István polgármesternek, hogy
az egy gyérítésre vonatkozó szerződést aláírja.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, hogy a határozatról értesíti Szigetszentmiklós város polgármesterét,
és aláírja a feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
53/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015.
évben a szúnyoggyérítési feladatokat a Ráckevei kistérség településeivel
együttműködve kívánja ellátni.
A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátását, a közbeszerzési eljárás
lefolytatását
megbízási
szerződés
alapján
Szigetszentmiklós
Város
Önkormányzata látja el.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szúnyoggyérítési feladatok ellátásának a
településre jutó költségét 2015. évi költségvetésében biztosítja és a megbízási
szerződés alapján az elszámolást követően megfizeti.
A gyérítésbe bevont területek nagysága:
légi: 100 ha
földi : 200 ha
A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra Bencze István polgármesternek, hogy
az egy gyérítésre vonatkozó szerződést aláírja.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, hogy a határozatról értesíti Szigetszentmiklós város polgármesterét,
és aláírja a feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződést.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./ Dömsöd, Rákóczi úti csomópont forgalmi rendjének rendezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A közútkezelővel történt egyeztetés, ahol két fajta
elképzelés merült fel, két variációt ajánlottak, a második variáció megvalósítását javasolja a
bizottság.
Muzs János képviselő: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a két variációt és a
Településfejlesztési Bizottsággal egyező állásponton vannak, a 2. variációt fogadták el és
tesznek javaslatot a képviselő-testület felé.
Tarr-Sipos Zsuzsa TFB. külsős tagja: A költségek szempontjából a 2. variáció, ami kevesebb
költséggel megoldható. (a látványterv alapján ismertette az indokokat) Ezrét j
Bencze István polgármester: Teljesen egyértelmű mindkét bizottság tagjai előtt, hogy
vágjanak bele. Kérdezi Varga László műszaki főtanácsost, mi a menete. Mi hiányzik ahhoz,
hogy a 2. variációra kérjenek kiviteli tervet, illetve előtte egy látványtervet.
Varga László műszaki főtanácsos: Kikerülhető a látványterv. Előzetesen kért egy árajánlatot,
amely 750.000.-Ft-ról szól. Ha össze tudnak állítani egy anyagot és a képviselő-testület úgy
dönt, akkor meg kellene pályáztatni a kiviteli terv elkészítését. A kiviteli tervet úgy kell
megpályáztatni, hogy a vízvezeték terve is benne legyen, kompletten, a tér rendezésére.
Bencze István polgármester: Kéri Varga László műszaki főtanácsost, hogy a pályázat anyagát
állítsa össze, és nyílt vagy meghívásos pályázatot írjon ki a testület. Először ajánlatot kérnek a
kiviteli tervek készítésére. Az ajánlatok birtokában döntenek majd, hogy elkezdik-e. Első
lépésként össze kell szedni 2-3 millió Ft-ot.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Utána kell nézni, nem kötelezően tervpályázatos eljárás-e.
Korábbi szabályozás szerint a közbeszerzési értékhatárt meghaladó építési beruházások
esetében tervpályázati eljárást kellett a tervek beszerzésére is lefolytatni.
Ispán Ignác képviselő: Aggálya, hogy az ott lévő üzlet nem szólhat bele ebbe?
Bencze István polgármester: Közterület, annak csak pozitív hatása lehet, ha rendezett lesz a
terület. Utána néznek, ki kell-e kérni a tulajdonos hozzájárulását.
Elsőként a tervezetési pályázatot kiírják, ennek birtokában – a költségek ismeretében –
döntenek a továbbiakról.
Kéri Varga László műszaki főtanácsost, hogy a pályázati anyagot küldje meg a DAKÖV. Kftnek és írásbeli beleegyezésüket kérve a díszkút működtetéséhez.
Varga László műszaki főtanácsos: A bejáráson résztvevőknek ezt az anyagot meg fogja
küldeni.

19
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta 2. sz. variációra tervezési pályázat kiírását az alábbi
határozati javaslat szerint:
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi úti csomópont
forgalmi rendjének kialakítására a 2-es számú javaslatban foglaltakat fogadja el.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
54/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi úti csomópont
forgalmi rendjének kialakítására a 2-es számú javaslatban foglaltakat fogadja el.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

10./ Képviselői indítvány Helyi Fejlesztési Munkacsoport létrehozására
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Korona Sándor képviselő: Az írásban előterjesztett képviselői indítványt az összevont
gazdasági és településfejlesztési bizottság ülésén is tárgyalták, ahol elhangzott pro és kontra a
munkacsoport létrehozásával kapcsolatban, végül a bizottság támogatta a kezdeményezést.
Szeretné, ha egy ilyen munkacsoport segítené a polgármester és a testület munkáját. Nem a
munkacsoport határozza meg dolgokat, hanem szakmailag a testület mögött állna és segítene,
sok esetben vitás ügyekben korrektebben, precízebben tudnának lépni, időt és pénzt
nyerhetnének vele. Javasolja a munkacsoport létrehozását. A négy név egy elképzelés, ők
vállalnák. Biztosan lenne még olyan személy, akit szívesen látnának ebben a
munkacsoportban. A képviselők munkáját könnyítenék meg, ha be tudnák vonni ezeket az
embereket hasznos tudásukkal.
Varsányi Antal alpolgármester: Már egyszer felmerült, most sem támogatja. Nagyszerű
emberek, nagyon sokszor szakértőként segítettek, de úgy gondolja, hogy külön
munkacsoportot nem kellene létrehozni.
Bencze István polgármester: A Településfejlesztési bizottság ülésén elhangzottak alapján
felülbírálta előző álláspontját, de átgondolva nem biztos abban, hogy pont erre van
szükségük. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy irányt kellene mutatni, hogy merre haladjon
tovább Dömsöd. Erre van a képviselő-testület. Minden segítségre szükség van, de a
településfejlesztési bizottság mellé még egy munkacsoportot létrehozni, mit fog csinálni a
bizottság? A képviselő-testület tagjait megválasztották a dömsödi állampolgárok azért, hogy
irányt mutassanak Dömsöd fejlődésének. Ehhez az irányhoz a képviselőknek minden
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segítséget meg kell ragadni. De újabb bizottság, munkacsoport létrehozásának nem adna
teret.
Szűcs Julianna képviselő: Szakmai tudásuk miatt szükség lenne rájuk, ugyanis a testületben
nincs építészmérnök, nincs város arculattervező mérnök. Elhangzott, hogy nincs iránya a
fejlődésnek. Van irányuk, a turisztika, Dömsöd benépesítése, mindenképpen a turisztika
irányvonalába szeretnének bevonulni, amiben a munkahelyteremtés lehetőségét is látja. Ehhez
sok strukturális problémát meg kellene oldani, fel kellene építeni, ha közönséget várnak, az
igényüket ki tudják elégíteni. Ehhez ez a szakember gárda nagy segítségükre lenne, akik
maguk ajánlották fel segítségüket. Bizottságon belül elérhető lenne, hogy komoly tervezet
készítsenek.
Bencze István polgármester: Ha bizottsági ülésen állandó meghívottként lennének jelen?
Szűcs Julianna képviselő: Ha nem kerül pénzbe, a bizottságok és a testület segítését
szolgálja, nem fizetésért, hanem együttgondolkodásért. Javasolja a munkacsoport
létrehozását.
Muzs János képviselő: Ha vannak jószándékú emberek, van mögöttük tudás, az
önkormányzatnak anyagilag nem kerül semmibe, felesleges dolognak tartaná, ha ezzel a
lehetőséggel nem élne a képviselő-testület. Biztosan nem a Településfejlesztési Bizottság
konkurenciájaként jönne létre, viszont mint külsős bizottsági tagok, nem biztos, hogy a
bizottsági ülések időpontjában mindig ráérnének. Azt, hogy saját maguk között hogy tudnák
megoldani, az ő dolguk lenne.
Bencze István polgármester: Kérdezi, ha nem csinálnak munkacsoportot, ez a szellemi
potenciál nem áll rendelkezésükre?
Muzs János képviselő: Nem. Amit nem fog össze valaki, nem.
Tarr-Sipos Zsuzsa TFB. tagja: A munkacsoport nem azért lenne, hogy a képviselőtestületnek megmondaná mit csináljon, hanem a testületnek lenne egy elképzelése, mit
szeretne az elkövetkező években fejleszteni, változtatni Dömsödön, továbbgondolásra
odaadná a munkacsoportnak. Lehetne ötletelni, akár előkészíteni terveket, ha jön egy
pályázat, be tudják adni, mert ha nincs kész terv, lecsúsznak a pályázatokról.
Másik dolog, a Településfejlesztési Bizottság hétfői ülésén egy óra nagyon sok minden
belészorult, nem elég. Arra, hogy ötleteljenek, nem elég egy óra. Lett volna még témája, amit
fel akart vetni, de kevés volt az idő. Keressenek arra megoldást, hogy a TFB-nak egy, másfél
óra nem elég.
Varsányi Antal alpolgármester: Ismételten hangsúlyozza, hogy ezen embereknek nagy
tisztelője, ezek az emberek régebben konkrét feladatoknál meg voltak híva az ülésre, pl.
orvosi rendelő ügyében, óvoda ügyében, gázberuházás ügyében, stb. Továbbra is azt mondja,
konkrét feladatnál kérdezzék meg őket, de ötlet lenne még nagyon sok. Ember és pénz nincs,
hogy megcsinálják nem az ötlet hiányzik. Véleménye szerint nem kell hozzá munkacsoport.
Bencze István polgármester: Vannak képviselői ötletek polgármester-jelölt ötletek, amelyek
írásban megjelentek a kampányidőszakban.
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Muzs János képviselő: Ehhez kapnának a szakemberektől egy plusz, mit és hogyan lehetne
olcsóbban, gazdaságosabban megoldani.
Bencze István polgármester: Csináljanak egy munkacsoportot, legyenek benne orvosok is,
tanárok, közgazdászok, építészek. Kérjenek fel olyan dömsödi értelmiségi embereket, akár a
vállalkozók közül.
hangzavar!
Szabó Andrea képviselő: Ez a fejlesztési koncepció ötletéről szól, ebben nincs hiány,
minden testületi ülésen 500 féle ötlet, ha valamire külön munkacsoportot kellene létrehozni,
az egy közgazdasági programon alapulna, amiből lehet pénzt csinálni, mindezt hogy
valósítsák meg. Itt a gond, mert ötlet az van. Egy közgazdásznak ki kellene dolgozni, miből
lehetne megvalósítani, pénz nincs. Az értelmét nem látja így a munkacsoportnak.
Szűcs Julianna képviselő: Erről beszélnek, ehhez kellenének a munkacsoport szakemberei.
Van közgazdász is.
Korona Sándor képviselő: Az értelme az lenne, hogy megálmodták a falu 5 évét, mindenki
letette a javaslatát, a gazdasági programban összegezve megjelent. Ez nagyon jó, tudnak róla,
ülnek rajta, a külvilág nem tud róla. Ebből a gazdasági programból – ami a falut szolgálná – ki
kellene válogatni azt a négy-öt projektet, amit meg tudnak valósítani. Van 5-10 ember, aki
ebben tudna segíteni, esetleg másként látja a megoldást, a falunak segítene, akár a táj
létrehozásában, a kulturális programokban stb. Ez a munkacsoport ennek a szolgálatára jönne
létre, ingyen. Be tudnának vonni egy csomó olyan embert, aki másként látná a megoldást és
tudna is hozni, lehet, hogy kapcsolati tőkét. A képviselő-testület pedig dönt és vállalja a
felelősséget a döntésért. Azért javasolta, hogy vonják be a falu azon lakóit, akik felajánlották,
hogy szakmailag, emberileg a képviselők mellé tudnak állni, s nem kerülne pénzbe.
Bencze István polgármester: Valószínű az utas pályázat kapcsán össze kell hívni egy
rendkívüli testületi ülést, kéri a képviselőket, hogy ennek a munkacsoportnak a tagjaira
tegyenek javaslatot, kiket kérjenek fel.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi fejlesztési munkacsoport
létrehozására irányuló javaslatot a következő képviselő-testületi ülésre a munkacsoport
javasolt tagjaira szóló személyszerű javaslattal kéri kiegészíteni.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2015. május 27.

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
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55/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi fejlesztési munkacsoport
létrehozására irányuló javaslatot a következő képviselő-testületi ülésre a munkacsoport
javasolt tagjaira szóló személyszerű javaslattal kéri kiegészíteni.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2015. május 27.

11./ Óvodavezetői pályázat kiírása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testülete a módosított 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Dömsödi Nagyközségi Óvoda
(székhelye: Dömsöd, Dózsa György út 27/A.) óvodavezetői állására az alábbiak szerint:
- beosztás: magasabb vezető
- az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a munkakör betöltéséhez szükséges
jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség, és képzettség (2011. évi CXC.
tv. 67. §)
- az állás betöltéséhez szükséges egyéb előírás: a magasabb vezető, illetve a vezető
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető
- szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai gyakorlat, előnyt jelent közoktatási
intézményvezetői gyakorlat
- bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban meghatározott illetmény és magasabb vezető
pótléka
- a vezetői megbízás kezdő időpontja: 2015. augusztus 1.
- a vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2020. július 31.
- a vezetői megbízás időtartama: 5 év
- a pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétől számított 30
nap.
- pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a
feltételeknek való megfelelés igazoló dokumentumok másolata, részletes szakmai
önéletrajz, vezetési program, felhatalmazó nyilatkozat a pályázatba történő betekintéshez.
- a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség
polgármesteréhez kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). A pályázatot három
példányban, lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni „óvodavezetői
pályázat”.
- a pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31-ig.
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti
közzétételére, és a pályázati eljárással kapcsolatos további előkészítő feladatok
végrehajtására.
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Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Határidő: 2015. július 31.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
56/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testülete a módosított 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Dömsödi Nagyközségi Óvoda
(székhelye: Dömsöd, Dózsa György út 27/A.) óvodavezetői állására az alábbiak szerint:
- beosztás: magasabb vezető
- az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a munkakör betöltéséhez szükséges
jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség, és képzettség (2011. évi CXC.
tv. 67. §)
- az állás betöltéséhez szükséges egyéb előírás: a magasabb vezető, illetve a vezető
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető
- szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai gyakorlat, előnyt jelent közoktatási
intézményvezetői gyakorlat
- bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban meghatározott illetmény és magasabb vezető
pótléka
- a vezetői megbízás kezdő időpontja: 2015. augusztus 1.
- a vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2020. július 31.
- a vezetői megbízás időtartama: 5 év
- a pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétől számított 30
nap.
- pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a
feltételeknek való megfelelés igazoló dokumentumok másolata, részletes szakmai
önéletrajz, vezetési program, felhatalmazó nyilatkozat a pályázatba történő betekintéshez.
- a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség
polgármesteréhez kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). A pályázatot három
példányban, lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni „óvodavezetői
pályázat”.
- a pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31-ig.
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti
közzétételére, és a pályázati eljárással kapcsolatos további előkészítő feladatok
végrehajtására.
Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Határidő: 2015. július 31.
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12./ Honvédségi eszköz átvétele
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 14. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Varsányi Antal alpolgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a
honvédség meghirdette az inkurrens anyagok átadását önkormányzatoknak térítésmentesen.
Ebből kaptak néhány anyagot, amely nem egyezett meg a korábbiakban elfogadott
anyagokkal, volt ami már nem volt, volt, amit másik laktanyából még tudtak adni, ennek
megfelelően kellene módosítani a határozatot. Az anyagok már itt vannak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati-javaslat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonát
képező, jelenleg a Magyar Honvédség eszközállományában megtalálható egyes alább
részletezésre kerülő ingóságok tulajdonjogának térítésmentes átvételét kezdeményezi a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-nél.
Az átvenni tervezett ingóságok a következők:

Fsz.
Megnevezés
1. HOSZIG.HATI ETHORDO 14 L-ES
2. VIZSZ.TARTALY 600 L-ES 69M
3. 65 M KABAT BELES KIMENO
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

82 M LEGENYS.TELI
ALSONADRAG
ZOLD ING GYAK.HS/40
65 M BAKANCS
Deréköv kimenő
65 M LEGENYS.TÉLI ING DRAPP
65 M KABAT KIMENO
Sportnadrág
TORNATRIKO
65 M GYAKORLO ZUBBONY
65 M GYAKORLO NADRÁG

HETK

Menny.

00798314140008
00798345000001
00858111711101

2 klt
1 db
100 db

00841211131100
00852811121209
00882219121107
00878621123103
00841214121110
00858111121100
00853241321305
00841113121100
00858161121103

100
100
200
100
100
100
50
100
200
200

db
db
pár
db
db
db
db
db
db
db

II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti eszközöknek a
tulajdonba adásig történő birtoklása és használata érdekében szerződést köt a Honvédelmi
Minisztériummal, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
III. a Képviselő-testület a korábbi megállapodásban szereplő és át nem vett 50 db.
sportnadrágról ezzel egyidejűleg lemond.
IV.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés
aláírására, valamint a térítésmentes átvétel kezdeményezésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
57/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonát
képező, jelenleg a Magyar Honvédség eszközállományában megtalálható egyes alább
részletezésre kerülő ingóságok tulajdonjogának térítésmentes átvételét kezdeményezi a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-nél.
Az átvenni tervezett ingóságok a következők:

Fsz.
Megnevezés
1. HOSZIG.HATI ETHORDO 14 L-ES
2. VIZSZ.TARTALY 600 L-ES 69M
3. 65 M KABAT BELES KIMENO
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

82 M LEGENYS.TELI
ALSONADRAG
ZOLD ING GYAK.HS/40
65 M BAKANCS
Deréköv kimenő
65 M LEGENYS.TÉLI ING DRAPP
65 M KABAT KIMENO
Sportnadrág
TORNATRIKO
65 M GYAKORLO ZUBBONY
65 M GYAKORLO NADRÁG

HETK

Menny.

00798314140008
00798345000001
00858111711101

2 klt
1 db
100 db

00841211131100
00852811121209
00882219121107
00878621123103
00841214121110
00858111121100
00853241321305
00841113121100
00858161121103

100
100
200
100
100
100
50
100
200
200

db
db
pár
db
db
db
db
db
db
db

II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti eszközöknek a
tulajdonba adásig történő birtoklása és használata érdekében szerződést köt a Honvédelmi
Minisztériummal, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
III. a Képviselő-testület a korábbi megállapodásban szereplő és át nem vett 50 db.
sportnadrágról ezzel egyidejűleg lemond.
IV.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés
aláírására, valamint a térítésmentes átvétel kezdeményezésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

13./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 15. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző szóban összefoglalta az írásbeli előterjesztést.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
dömsödi 4046 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Naposparton található
az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési- és terhelési tilalom
törlésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy a törlés iránt
intézkedjen.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2015. május 31-ig

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
58/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
dömsödi 4046 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Naposparton található
az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési- és terhelési tilalom
törlésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy a törlés iránt
intézkedjen.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2015. május 31-ig

14./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 16. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A Gazdasági Bizottság a beszámolót megtárgyalta,
azt elfogadásra javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
ellenőrzésekről készült beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

évi

belső
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
59/2015. (IV.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
ellenőrzésekről készült beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

évi

belső

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester a következőkben tájékoztatta a képviselőket a vízzel
kapcsolatban.
Mint ismert, a facebook közösségi oldalon egy személy okirat hamisítással és hivatali
visszaéléssel vádolja. Vele szemben kedden feljelentést tett a rendőrségen, nagy nyilvánosság
előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás miatt. Ezt – mikor már a polgármesteri tisztség
bemocskolásáról van szó – nem lehetetett tovább eltűrni.
Vízzel kapcsolatban: Április 9. óta – azon kívül, amikor bekötés után, valamint mosatás után
visszaengedik a vizet, lokálisan egy-két helyen rövid ideig elszíneződik a víz, zavaros lesz,
ezen kívül sem fertőzés, sem klór nincs olyan mennyiségben, ami veszélyt jelentene. A vége
felé járnak a földalatti munkálatokkal, május 31-ig befejeződik.
Az említett lakostárs egy országos intézményben tett feljelentést, akik illetékességből áttették
a Pest megyei ÁNTSZ-hez. Az ÁNTSZ-től ma érkezett levélre kell tájékoztatást adnia arról,
hogy 2015-ben volt-e olyan fertőzés, amely intézkedést igényelt. Erre a választ elküldte.
Mint ismert a képviselők előtt, a hét végén Dömsödi Napok rendezvénysorozat lesz, mely
csütörtökön délelőtt a tűzoltó egyesület bemutatójával kezdődik. Május 1-én a programokra
várnak mindenkit, május 2-án a szombat esti programra pedig el is vár mindenkit.
Tóth Sándor Ipartestület elnöke: Az Ipartestület május 8-án 18.30 órakor tartja éves
közgyűlését, melyre meghívja a képviselő-testületet, ahol bemutatnák a székház felújításának
mozzanatát, belső nagyterem felújítása megtörtént. Megköszöni az önkormányzat által a
munkálatokhoz adott segítséget, valamint a képviselők által tett felajánlásokat, segítséget.
Korona Sándor képviselő: Vízzel kapcsolatban nem ismeri a műszaki paramétereit az új
rendszernek, de jó lenne tájékoztatást kapni a biztonságtechnikai rendszeréről. Volt egy
vízleállás a közelmúltban abból kifolyólag, hogy egy kapcsolót nem kapcsoltak be. Van-e
lehetőség egy rendszer kiépítésére, ami jelezne a vízműnél. Jó lenne biztonságban tudni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Beszélgettek már erről, egyrészt távfelügyeleti diagnosztika,
naplózása a rendszer működésnek, plusz a területre történő belépés dokumentálása. A
rendszert valaki átállította manuálisra a hét végén, s a problémát ez okozta.
Korona Sándor képviselő: Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott, hogy szerdán
kezdik a Rákóczi úton, Vasút úton kimarkolt árkokból a szikkadt föld elszállítását. Ez
vonatkozik a Tókerti részre is?
dr. Bencze Zoltán jegyző: A Tókertben szükségárkok helyreállítása még vár, vis maior
ügyben nem jöttek még ki megtartani a szemlét. Van olyan rész, a Tókert utca az átemelőkig,
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ahol nem az elszállítás kell, hanem takarás. A területet másképpen kell rekultiválni,
hasonlóan, mint a régi szeméttelepet, a felszínt le kell zárni és takarni.
Lázár József képviselő: A falugyűlésen is elhangzott az 51-es úton a parkolóban eldobált
szemét problémája. Elmondta egy autós, hogy jött egy kukásautó, amelynek a hátsó lezárója
nem volt lezárva, onnan esett ki a szemét.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Egy esetben a térfigyelő kamerán megfigyelhető volt, hogy egy
autó megállt, kidobta a szemetet és visszafordult, tehát a rendszáma nem volt felderíthető.
Muzs János képviselő: Egyeztetni kellene a termelőszövetkezettel és ott közösen elhelyezni
egy kamerát, amely a parkolót is rögzíthetné.
Lázár József képviselő: Sokszor elhangzik, hogy pénz kellene a továbbhaladáshoz, a
fejlődéshez. Felmerült, hogy lehetne a CBA és a Horváth-kert környezetében parkolási díj
bevezetni, ez bevételt jelentene az önkormányzatnak.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A CBA parkoló egy része magántulajdon, utána néz.
Lázár József képviselő: Örömmel látta, hogy elkészült az egészségháztól a múzeumig a
járda. Javasolja, hogy a túloldalon a Bajcsy Zs. úton a sarok telektől a volt Laczy Pál féle
házig is építsék ki a járdát, mert esős idő esetén a gyógyszertárba igyekvőknek ki kell
menniük az úttestre. Esetleg a múzeum folytatásától a Horváth-kertig is ki lehetne építeni és
készen lenne az utca.
Szűcs Julianna képviselő: A település központjában lévő horgászbolt eladó. Elgondolkodásra
javasolja, hogy ott lehetne egy nyilvános WC-t kialakítani. Az önkormányzat esetleg
megvásárolná a területet, vagy a tulajdonossal egy hosszú távú bérleti szerződést kötne.
Bencze István polgármester: Időről időre felmerül ez az igény, de nem történt még benne
lépés. Szükség van a WC-re, de ott nagyon szem előtt van, ha a képviselő-testület úgy dönt, és
megteremti rá az anyagi fedezetet, akkor hátul a parkolóban lehetne WC-t kialakítani.
A műszaki osztály készítsen előterjesztést, hova lehetne elhelyezni, mibe kerülne stb.
Muzs János képviselő: A szelektív gyűjtősziget mögötti terület véleménye szerint alkalmas
lenne erre a célra.
Bencze István polgármester: Akár a Településfejlesztési Bizottság is tekintse meg a helyszínt
és közösen alakítsák ki álláspontjukat a WC. helyét illetően.
Orosz Lajosné: Kéri, hogy a szennyvíz ügyben lépjen az önkormányzat, mert a napokban is
gond volt.
Bencze István polgármester: Teljesen rossz a konstrukció, rossz tervezés történt. Megkeresi a
DAKÖV. Kft. és kéri, hogy a szivattyú cserével próbálják a hibát megszűntetni.
Muzs János képviselő: A Kisdunaparti átemelő szaghatása ismét felmerült.
Bencze István polgármester: Utolsó utáni garanciát kapta, hogy április 30-ig megoldódik.
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Ispán Ignác képviselő: Településfejlesztési Bizottsági ülésen felmerült, hogy a Dömsödi
értékek védelmére rendeletet kellene alkotni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Értékvédelmi rendeletet kell alkotni, a rendezési terv is
tartalmazza ennek elfogadását.
Szűcs Julianna képviselő: Falugyűlésen is elhangzott, hogy a DAKÖV. Kft-től kérnek a
lakosság számára kompenzációt. A kompenzáció mértékét hogy alakítják ki, egy hét, két hét,
hogy lesz körzetre elosztva? Ugyanis a vízhiány is külön költség, a forralás is külön költség
stb. A napokban 58 vizet öntött ki, mire tiszta volt.
Bencze István polgármester: A képviselők részére is kiküldött DAKÖV. Kft. által adott
válaszlevélben is szerepel, hogy fogják kompenzálni a lakosságot, amint beindul az új
számlázási rendszer, a jelenleg használt szoftver nem képes rá.
A kompenzáció mértékének alapjáról nem tud tájékoztatást adni.
Amint ismét tapasztalja a víz elszíneződését, jelezze telefonon, és a DAKÖV. munkatársa
kimegy a helyszínre és beméri.
Ez a beruházás egyébként ezzel jár, a jövőnek építik a következő száz évre, legyenek
toleránsak. A fertőzött időszakra teljes kompenzáció kell, de erre nem, ez csak időleges. De ez
kivédhetetlen ebben a szakaszban. Nem emeltek évek óta adót, ennyit minden dömsödi ember
el kell, hogy bírjon. Három hét múlva megszűnik a probléma.
Szűcs Julianna képviselő: Másik probléma az ügyelet. (tájékoztatást adott egy konkrét –
ügyeleti ellátással kapcsolatos – problémáról)
Bencze István polgármester: A képviselő-testület döntése értelmében az Eü.
államtitkársághoz fordultak az ügyelettel kapcsolatban, melyre az elmúlt héten kapott az
országos mentőszolgálat referensétől egy levelet, mely a helyettes államtitkárnak írt levélre
válasz. Tartalma, fogjanak össze a szomszédos településekkel és oldják meg. A levélváltást a
képviselők részére megküldi.
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.
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