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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. október 28.
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, Ispán Ignác,
Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr.
Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Christoph Gáborné GYEJO.
vezetője, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Orosz Lajosné óvodavezető, Vass Ilona
Dömsödi Hírnök főszerkesztő, dr. Tenke Edit Ráckevei Járási Hivatal vezető-helyettes.

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, az intézményvezetőket, külön köszönti
dr. Tenke Editet, a Ráckevei Járási Hivatal helyettes vezetőjét.
Megállapítja, hogy a 9 képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (X.28.) 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 és intézményei költségvetéséről szóló 2/2015.(II.19.) rendelet
módosítása
4./ Folyószámla hitelkeret szerződés megkötése 2016. évre
5./ Dömsöd Településfejlesztéssel és Településrendezéssel összefüggő Partnerségi
Egyeztetés Szabályzat alkotása
6./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről
7./ A Dömsöd – Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulásához Áporka
település csatlakozásának kérdése
8./ Badics Károly elidegenítési és terhelési tilalom törlése
9./ Fogorvosi háziorvosi praxisban történő változás
10./ Kék-Duna Vendéglő pályázati eljárásában beérkezett pályázatok bírálata
11./ A Képviselő-testületi ülések nyilvánosságának biztosítása
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12./ Egyebek
12.1. A Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
12.2. Testvérvárosi kapcsolatok bővítése
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
126/2015. (X.28.) 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 és intézményei költségvetéséről szóló 2/2015.(II.19.) rendelet
módosítása
4./ Folyószámla hitelkeret szerződés megkötése 2016. évre
5./ Dömsöd Településfejlesztéssel és Településrendezéssel összefüggő Partnerségi
Egyeztetés Szabályzat alkotása
6./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről
7./ A Dömsöd – Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulásához Áporka
település csatlakozásának kérdése
8./ Badics Károly elidegenítési és terhelési tilalom törlése
9./ Fogorvosi háziorvosi praxisban történő változás
10./ Kék-Duna Vendéglő pályázati eljárásában beérkezett pályázatok bírálata
11./ A Képviselő-testületi ülések nyilvánosságának biztosítása
12./ Egyebek
12.1. A Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
12.2. Testvérvárosi kapcsolatok bővítése
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
127/2015. (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 – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a KLIK. a tartozását a
mai napig nem egyenlítette ki, a megkeresésre választ sem adnak, az állam a vis maior
pályázatban a döntést szintén nem hozta meg, a BM – fél éve elküldött levélre – szintén nem
küld választ, azon kell gondolkodni, hogy a KLIK-hez benyújtott és ki nem egyenlített
számlákat milyen jogi úton tudják érvényesíteni. A tartozás közel 7 millió Ft., amely az
önkormányzat költségvetéséből év végén nagyon fog hiányozni.
Bencze István polgármester: Miután a hivatalos levelekre választ nem kapott, megkereste az
országgyűlési képviselőt, kérve a segítségét, melyre ígéretet is kapott.
Korona Sándor képviselő: A Szabadits Kft-vel kapcsolatos kérdése, mit sikerült kialkudni a
Középső úttal, Ráckevei úttal kapcsolatban? Kérdezi továbbá, hogy vissza lehetne-e állítani
azt a korábban működő rendszert, hogy Dömsöd úthasználati díjat kapjon a szolgáltatótól a
beszállított hulladék arányában.
Bencze István polgármester: Az összes utcát végig járták, minden észrevételt
jegyzőkönyveztek, ki fogják javítani, ezen kívül egy kamion mart aszfaltot és három kamion
zúzott követ itt hagynak. Legfrissebb információ szerint az RSD társulási ülésén elhangzott,
jövő tavaszra visszatérnek arra, hogy ezek az utak hogy bírták a tél viszontagságait.
Véleménye szerint, ha levonulnak, már nem jönnek vissza, mivel az RSD projekt része az,
hogy eredeti állapot visszaállítása. Az eredeti állapotnál a jelenlegi jobb, minőségileg jobb
utakat kaptak mindenhol.
dr. Bencze Zoltán jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a Vitép Kft-vel, aki tavaly a mart
aszfaltozást végezte Kiss utca, Wesselényi utcában, illetve a Hajóka Kft., aki a Karcagi utcát
újította fel, garanciális bejárást kell összehívni, mivel a Karcagi utcát tekintve van egy kétség,
kivitelezési hiba történt, mi okozza, az felújítás hibája, vagy a mezőgazdasági gépek
forgalma.
Bencze István polgármester: A cég vezérigazgatója felé jelezte, hogy a társulásnak sem
fizettek eddig a telep után bérleti díjat, megvan az oka, miért nem. Abban egyeztek meg, hogy
novemberben tartanak egy társulási ülést, ahol közösen megbeszélik, január 1-től a
társulásnak bérleti díjat fizetnek. Már ekkor jelezte a vezérigazgatónak, hogy Dömsödnek is
van úthasználati díj igénye olyan mértékben, mint korábban a Bio-Pannónia Kft-vel volt. Ez

4
egyezség kérdése lesz, ugyan nem fizetnek úthasználatot, de az összes beszállított hulladék
után nem fizet az önkormányzat egy fillért sem.
Korona Sándor képviselő véleménye szerint a bevétel több volt, mint a bevitt hulladék után
fizetendő díj.
Bencze István polgármester: Ez nem biztos, mivel jelenleg 6000.-Ft. a tonnánkénti lerakási
díj összege, amit az állam felé be kell fizetni, korábban ilyen nem volt. Ha leszámláznák a
beszállított hulladék díját, az önkormányzat rosszabbul járna, de természetesen nincs
elfelejtve. Valószínű akkor fog rendeződni, ha országos rendezik a közszolgáltatási díjat,
várhatóan ez évben. Már a kormány előtt van.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (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: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
128/2015. (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./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) rendelet
módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A bizottság az előterjesztést tárgyalta, részletes
tájékoztatót kaptak a gazdasági vezetőtől. A bizottság az előterjesztés tartalmával egyetértve a
képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Ebben az évben második alkalommal van a testület előtt
a költségvetés módosítása. A rendelet-tervezet egy negyedéves változást mutat be, a III. n.
évben kapott plusz forrásokat vezették végig a költségvetési rendeleten Ez mintegy 80 millió
Ft-os nagyságrendet jelent, elsősorban a központi támogatások növekedtek, azon belül is a
szociális ellátások, a közmunka programhoz kapcsolódóan érkezett nagyobb összegű bevétel.
Július 1-től rendezett mutatók szerint azt tudják bemutatni az állam felé, mivel a gyerekek
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beiratkoztak az óvodába, ősztől várhatóan az utolsó négy hónapban hogyan alakulnak a
létszámok az óvodában és a házi gondozásnál tapasztalták azt, hogy 2-3 fővel többet
igényeltek, mint ami akkor éves szinten látható volt. A negyedév utolsó napján lévő
folyószámla hitelnek az összegével, a hitel felvétel és a hitel visszafizetés előirányzatait kell
módosítani. Év vége felé az intézmények és az önkormányzati gazdálkodónál is a bevételi
változásokon kívül a kiadási rovatok közötti problémát is rendezni kell, ebből adódóan látszik
a felújítási és beruházási előirányzatoknál egy nagyobb összegű átcsoportosítás. (ismertette
ennek okát) Összességében az államháztartás azt írja elő, legalább negyedévente azokat a
változásokat is be kell mutatni a képviselő-testületnek, amelyben döntési jogköre nincs. A
gazdasági bizottság ülésén tájékoztatást adott az aktuális pénzügyi helyzetről, amikor
bemutatta, hogy menetközben még egy mutató módosítás megtörtént, mely pozitív egyenleget
hoz, mivel az óvodában bevezetett ingyenes étkezés magával hozta azt, hogy több gyerek van
egész nap az óvodában. Ez a finanszírozásban plusz pénzt jelent, több gyerekre kell ellátást
biztosítani, ez az arány megfordulás azt jelenti, hogy több pedagógus létszámot finanszíroz a
rendszer és az óvoda működési támogatása is nő. Ami várhatólag elvonást fog jelenteni, az
iskolai tanulólétszám kevesebb. Ennek negatív hatása a gyermekélelmezésnél fog jelentkezni.
Bencze István polgármester: A következő napirendben tárgyalják a jövő évi likvid hitelt, már
csak 15 millió Ft. áll rendelkezésre, év végére pedig le kell nullázni, ezért is fog hiányozni a 7
millió Ft. és a további kintlévőségek.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
14/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2015.(II.19.) rendelet
módosításáról
Kihirdetve: 2015. november 6.
Hatályos: 2015. november 6.

4./ Folyószámla hitelkeret szerződés megkötése 2016. évre
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A gazdasági bizottság az előterjesztést tárgyalta, s
mint a gazdasági vezető is érintette, a folyószámla hitelre mindenképpen szükséges van az
önkormányzatnak, mivel az adóbevételek az év folyamán két részben folynak be és a közte
lévő időszakot át kell hidalni. Az idei évtől eltérően jövőre már egyösszegű lenne a
folyószámla hitel keret, mivel az önkormányzat működésével elégedettek, nincs kifogásuk
ellene, hogy egyösszegű folyószámla hitelkeretet kapjon az önkormányzat. A visszafizetés
ugyanúgy történik, mint ebben az évben.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Ez volt az első év, amikor év közben keretemelést
kértek. A 2012-2013. év után az OTP jelentő szigorításokat vezetett be. A gazdasági
stabilitási törvény módosítása azt hozza, hogy le kell nullázni az év közi folyószámla
hitelkeretet. A feladatokban és a finanszírozásban is jelentős módosulás történt, 30 millió Ft-
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ra csökkent vissza a felvehető hitelkeret. A tartalék pénzek fölött is döntött a képviselőtestület, a szabad pénzeket is a falu javára felhasználták, nem volt mihez nyúlni, a célzott
tartalékot jogszabály alapján nem lehet másra felhasználni. Szigorúak az eladósodási
szabályok is, ez volt az egyetlen lehetőség. Januártól viszont lehetősége van az
önkormányzatnak arra, hogy 40 millió Ft-ról induljon a hitelkeret.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitelt vesz
fel OTP Bank Nyrt-től az alábbiak szerint
A hitelkeret összege
- 2016. január 1-től 2016. szeptember 30-ig 40.000.000-Ft,
- 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 15.000.000-Ft.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját bevételeit
ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a
204 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai
erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank
Nyrt. számára alapított első helyi keretbiztosítéki jelzálogjog a folyószámlahitel
keretszerződés biztosítékául szolgáljon.
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette
korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt
a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
5. A Képviselőtestület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán
jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra a
keretbiztosítéki jelzálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a
Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
129/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitelt vesz
fel OTP Bank Nyrt-től az alábbiak szerint
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A hitelkeret összege
- 2016. január 1-től 2016. szeptember 30-ig 40.000.000-Ft,
- 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 15.000.000-Ft.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját bevételeit
ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a
204 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai
erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank
Nyrt. számára alapított első helyi keretbiztosítéki jelzálogjog a folyószámlahitel
keretszerződés biztosítékául szolgáljon.
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette
korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt
a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
5. A Képviselőtestület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán
jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra a
keretbiztosítéki jelzálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a
Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

5./ Dömsöd Településfejlesztéssel és Településrendezéssel összefüggő Partnerségi
Egyeztetés Szabályzat alkotása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Bizottság tárgyalta a napirendet és a szabályzat
megalkotásával egyetért.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy lényege az, ha a
településrendezési eszközt - helyi építési szabályzat, rendezési terv stb. – kívánja a testület
módosítani, ennek 2013. január l-től szabályozott egyeztetési folyamata van. Gyakorlatilag a
helyben lévő civil szervezetekkel, egyházzal, lakossággal, tervezet meghirdetéséről,
véleményezési határidőkről szól az eljárás. Eddig is eszerint folytatták le az eljárást, most,
hogy ez szabályosan elfogadható legyen, egy írásban is rögzített eljárási renddel is kell
rendelkezni.
Varsányi Antal alpolgármester kérdezi, hogy a főépítész hol található?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ebben az esetben a településeknek kell egy főépítészt biztosítani,
ha másként nem, akkor a módosítás időtartamára megbízásos szerződéssel.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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…/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában szereplő felhatalmazás alapján, a
településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés
részletes szabályait, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal megalkotja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen szavazattal – meghozta a következő határozatot:
130/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában szereplő felhatalmazás alapján, a
településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés
részletes szabályait, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal megalkotja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

6./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Szabó Andrea képviselő, NB. tagja: (30.15) Elmondta, hogy az elektronikusan kiküldött
anyagból több beszámolót nem kapott meg, ezért a polgármesteri hivatalban kinyomtatott
formában ismerte meg a beszámolók tartalmát.
Bencze István polgármester: Előfordulhat, hogy valaki megmagyarázhatatlan technikai hiba
miatt nem kapja meg az anyagot, lényeg, hogy kinyomtatott formában kézhez kapta a
beszámolókat. Valamennyi beszámoló elektronikus kúton kiküldésre került.
Szabó Andrea képviselő, NB. tagja: A háziorvosok beszámolókat összefoglalva elmondja,
hogy a szakmai munka kifogástalan valamennyi körzetben. A tájékoztatókból egyöntetűen
látszik, hogy számba veszik azokat a hiányosságokat, amelyeket pótolni kell a tárgyi
eszközök, feltételek biztosításánál, illetve az épület állagmegóvása szempontjából.
Halmozódnak az elmaradt munkák, amelyeket pótolni kellene, meg kellene felelni bizonyos
energetikai szabványoknak, pl. a fogorvosi nyílászárók nem megfelelőek, biztosítani kellene
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az épületek állagmegóvását, a jövőben tervbe venni, előre beosztani, mikor melyik rendelőre
tudnak fordítani. Ketten is kérték az iparűzési adó mentességet.
Bencze István polgármester: Az adórendeleteket tárgyaló rendkívüli ülésen az iparűzési adó
mentességre visszatérnek.
Szabó Andrea képviselő, NB. tagja: A bizottság javasolta, mivel annyira hosszú az
előjegyzés a szakrendelésre, hogy az már akadályozza a gyógyítás folyamatát, (3 hónapos
vérvételi időpont) felvetődött a fizetős vérvétel lehetősége. Véleménye szerint ez nem
működhet, hisz fizetik a betegek a TB-t. nem lenne igazságos. A vérvételt rugalmasabban
kellene megoldani, vagy a sürgősségi vérvételt visszaállítani. A szakrendelő tekintetében az
egészségügyi ellátás romlik, ez országos szinten is így van.
Ügyeleti szakellátással kapcsolatban van egy táblázat, melynek kapcsán felmerült a bizottság
részéről egy kérdés, melyek azok a települések, amelyek a felsorolt településeken kívül…..
Ugyancsak felmerült az indokolatlan hívások száma, ez milyen hívásokat takar.
Bencze István polgármester: Ha nem ezeken a településeken élő ember keresi fel az ügyeletet
(pl. egy nyaraló) akkor is kötelesek ellátni.
Varsányi Antal alpolgármester: Az indokolatlan hivás az pl. ami halasztást tűr, lázas ugyan,
de nem jelenti a sürgősségi ellátás igénybevételét, mert a lázat lehet csillapítani a hétfői
háziorvosi rendelésig. Ellátja az ügyelet, de indokolatlan.
Bencze István polgármester: Mindenképpen jobban járt volna a település, ha
Kiskunlacházához csatlakozhattak volna, de ismert a kiskunlacházi képviselő-testület döntése,
miszerint nem fogadják be Dömsödön az orvosi ügyeleti ellátásba. Az ügyeleti beszámoló
megjegyzi, hogy írásbeli reklamáció nem volt. Tudvalevő, hogy voltak problémák, de írásos
nyoma nincs, a betegek nem voltak hajlandók leírni problémájukat, így nem tudtak eljárni a
panasz ügyben.
Szabó Andrea képviselő, NB. tagja: A Majosházi hospice ház támogatásával kapcsolatban az
egyik beszámoló kiemelte, mivel nő a daganatos megbetegedések száma, a végső stádiumban
lévő betegek számára biztosítaná az ellátást ez a szolgálat.
Bencze István polgármester: Év közben döntöttek a támogatásról, 150 ezer Ft-ot utaltak az
alapítvány részére, a jövő évi költésvetés tárgyalásakor ismét lehet dönteni egy bizonyos
összegű támogatásról.
Korona Sándor képviselő: Az ügyeleti ellátással kapcsolatban sokaknak van negatív
tapasztalatuk, attól függetlenül, hogy nincs írásos nyoma, egy jelzés értékű üzenetet kellene
megfogalmazni feléjük. Az önkormányzat egy szolgáltatást vásárolt meg, rendelt meg, ezt
mástól is megkérhetik, nem a szolgáltató érdeke a fontos, hanem a lakosság érdeke a fontos.
Több panaszost kért, írásban adja be panaszát, nem voltak hajlandók. Személy szerint is volt
negatív tapasztalat, azonban azt a helyszínen kezelték. Valamilyen formában a testületnek
jelezni kellene, hogy vannak megkeresések, kérjük, vizsgálják felül, mert joga van az
önkormányzatnak ezt a szerződést felbontani, vagy módosítani.
Bencze István polgármester: Felbontani egy olyan ügyeleti szerződést, ami úgy, ahogy
működik, nagy felelőtlenség lenne. Nincs lehetőség jelenleg máshova menni, nem lehet
hatezer embert ellátás nélkül hagyni. Kiskunlacháza sem fogadja Dömsödöt.
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Ha legalább három olyan konkrét esetet írásban jeleznek, azt leírja, de olyan levelet nem
hajlandó írni, ami csak szóbeszéden alapul, mert ezzel csak kinevetnék. Ellenőrzési joga
egyébként csak a ráckevei jegyzőnek van. Ezt egy ízben megtették, az ellenőrzésen
személyesen is részt vett, egy csomó hiányosság van. Egy zárt kör, nem tudnak mit tenni,
egyet lehet, ha van évi 30 millió Ft. arra, hogy Dömsödön csinálnak egy önálló ügyeletet,
akkor ki lehet lépni. Érzi, hogy nem teljes, de működik, lehetne sokkal jobban, de konkrétum
nélkül kikezdhetetlenek.
Korona Sándor képviselő: A lakosságot kell kapacitálni, hogy írják le a panaszukat.
Szabó Andrea képviselő: A szakrendelő felé van-e lehetőségük jelezni ezeket a komoly
problémákat, hosszú várakozási idő stb. A bizottság egyébként a beszámolókat elfogadásra
javasolja.
Bencze István polgármester: Igen, mert ezek tények.
Varsányi Antal alpolgármester: A háziorvosi körzetek számozásával kapcsolatos problémáját
ismertette, majd az ügyelettel kapcsolatos pozitív tapasztalatát osztotta meg a jelenlévőkkel.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető ismertette a háziorvosi körzethatárok kialakításának
szabályait, módját, mely képviselőtestületi jóváhagyással történt.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az egészségügyi ellátás része, de nem tartozik beszámolási
kötelezettséggel a mentőszolgálat. A ráckevei mentőállomással kapcsolatos kérdés érkezett az
elmúlt egy hónapban, amely az Országos Mentőszolgálat keretében működik. Az
önkormányzatok a mentők működéséhez nem fizetnek hozzájárulást, az állam viseli a
költségeket. Jelenleg két mentőjárművel működnek. Volt rá példa, hogy Dunaújvárosból,
Budapestről jön mentő, de volt rá eset, hogy mentőautó hiányában mentőhelikopter érkezett a
segélyhívásra.
Szabó Andrea képviselő: A II. körzet beszámolójában felmerült az akadálymentesítés.
Bencze István polgármester: A II. körzetben valóban nincs akadály mentesítve a rendelő és
olyan hatalmas beruházást kellene végezni, át kellene alakítani sok mindent, de előbb utóbb ki
kell találni a megoldást.
Muzs János képviselő: Szinte valamennyi beszámolóból visszatűnt az épületek állapota. A
védőnői beszámolóból is, fogászati rendelőnél is hiányosságokat soroltak fel. Erre már a jövő
évi költségvetésből mindenképpen kellene elkülöníteni, mert az állaguk egyre romlik. Az I.
körzet beszámolójában az tavalyi jégverés utáni szúnyogháló sérülést jelzik, nincs biztosítás
az épületre, vagy úgy gondolják, hogy egy év után most kellene az önkormányzatnak pótolni?
A Morrow Medical beszámolójából azt tűnik ki, hogy teljesen megelégedettek önmagukkal.
Egyetért azzal, hogy a negatív tapasztalatokat valamilyen módon a tudomásukra kellene
hozni.
Bencze István polgármester: Az épületekkel kapcsolatban felvetett problémákkal egyetért,
komoly pénz kellene a felújításokhoz, az I. körzeten kívül szinten valamennyi körzet
felújításra szorul. Fel kellene újítani az iskolát, az OMK-t, sok bérlakást fel kellene újítani, de
egyikre sincs pénz, még önerőre sem pályázati lehetőség esetén.
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Muzs János képviselő: Felvetődött az iparűzési adó elengedése.
Bencze István polgármester: Az adórendeletek tárgyalásakor erre visszatérnek, van egy külön
kérelem, melyet valamennyi orvos aláírt.
Varsányi Antal alpolgármester: A védőnői beszámolóban szereplő korlát hiánnyal
kapcsolatban elmondja, hogy hagytak ki korlát helyet az akadálymentesítéskor a védőnői
szolgálatnál, de nem szeretnének korlátot tenni, 50 cm-ig nem kell korlát. Akadályozhatja a
korlát, ha fordulni kell stb. Nem tudnak legurulni, mert van egy szegély, amint az építési
előírások azt előírják.
Korona Sándor képviselő: A mai napon kiküldött fogorvosi praxissal kapcsolatban
elmondja, mennyire oda kell figyelni, hogy a szolgáltatás hogyan fog alakulni a faluban, mert
nem mindig az önkormányzaton múlik, az orvos is tud kényszerhelyzetet teremteni.
A Wágner doktor rendelőjével kapcsolatban elmondja, hogy a rendelő megközelítése
érdekében valamit tenni kellene, mert sokszor esőzések alkalmával megközelíthetetlen,
nagyon nehezen lehet átkelni az utca elején, áll a víz. Vagy árkot kellene ásni vagy más
megoldást keresni.
Bencze István polgármester: A József Attila utcát kompletten kell kezelni, az utca maga is
felújításra szorul.
Szűcs Julianna képviselő: Véleménye szerint azon kellene elgondolkodni, hogy azt a
rendelőt megszüntetni és a harmadik rendelőt kialakítani Dabon. A ráfordítás
(akadálymentesítés) a megközelítés, zsák utca lévén, több szól ellene, mint mellette, hogy arra
az épületre bármilyen költséget is fordítsanak.
Szabó Andrea képviselő: Dabon van egy üresen álló – utcafrontos két helyiséggel rendelkező
– épület, az bank tulajdona. Nem lehetne a banktól megérdeklődni, megvásárolni, a jelenlegit
pedig eladni.
Szűcs Julianna képviselő: Esetleg becserélni a bankkal ingatlan értékben. Egy banki
tárgyalást megér.
Bencze István polgármester: Azt, hogy Dabon kellene venni vagy építeni egy rendelőt –
megfelelő pályázattal – azt maximálisan támogatja, csak annyi mindent kellene építeni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás
működéséről szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
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131/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás
működéséről szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

7./ Dömsöd – Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társuláshoz Áporka
település csatlakozásának kérdése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy változnak a
törvényi szabályok 2016. január 1-el, át kell alakítani a feladatellátást. Megtörtént az
egyeztetés a településekkel, hétfőn volt társulási ülés. Áporka jelezte a csatlakozási szándékát,
Apaj és Áporka önkormányzata a holnapi nap folyamán tárgyalja.
A társulás előnye, hogy az intézmény fenntartás könnyebbé válik, a társulásban történő
feladatellátás kapcsán többletfinanszírozáshoz jut az önkormányzat, egyrészről 10 %-kal
megemelt feladatfinanszírozást jelent, illetve a plusz bejövő ellátotti létszám miatt könnyebbé
válik a feladat finanszírozása. Előny a társult településeknek, hogy tőlük Dömsöd saját
költségvetési hozzájárulást nem kér, nekik plusz pénzbe nem kerül, Dömsödnek viszont
olcsóbb, ez egy kölcsönösen előnyös megállapodás.
A hétfői társulási ülésen két módosítási javaslat született, melyet részletesen ismertetett.
Amennyiben a képviselő-testületek a társulás bővítését támogatják, úgy a társulási tanács
ismét összeül az alapító okirat módosítás céljából, ugyanis november 30-ig a működési
engedély módosítást, valamint az alapító okirat módosítást a MÁK-hoz és a
kormányhivatalhoz be kell nyújtani.
Bencze István polgármester: Az öttagú társulási tanács tagja a három polgármester, Dömsöd
részéről a mindenkori alpolgármester és az Oktatási Bizottság mindenkori vezetője.
Muzs János képviselő, GMFB elnöke: A bizottság a napirendi pontot tárgyalta, álláspontja,
hogy a társulás gazdasági szempontból is előnyös, hátrányosabb lenne, ha önállóan kellene
fenntartani. A bizottság az előterjesztést a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Áporka Község Önkormányzata a Dömsöd – Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő
Társuláshoz 2016. január 1-vel tagként csatlakozzon.
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II. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján a társulási megállapodás 2016. január 1-vel hatályba lépő
módosított szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
III. A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a Társulási
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: a társulási megállapodás aláírására 2015. november 30-ig

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
132/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Áporka Község Önkormányzata a Dömsöd – Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő
Társuláshoz 2016. január 1-vel tagként csatlakozzon.
II. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján a társulási megállapodás 2016. január 1-vel hatályba lépő
módosított szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
III. A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a Társulási
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: a társulási megállapodás aláírására 2015. november 30-ig

8./ Badics Károly elidegenítési és terhelési tilalom törlése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy épület áll az
ingatlanon, már korábban kellett volna törölni, de az előző tulajdonos nem foglalkozott a
kérdéssel. El kívánják adni az ingatlant, és a tulajdonjog átvezetéséhez szükséges a tilalmak
törlése.
Muzs János GMFB. elnöke: A Gazdasági bizottság tárgyalta, egyértelmű a helyzet, egy
régóta fennálló elidegenítési tilalom, nincs semmi jelentősége, így csak gátolja az értékesítést.
A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a képviselő-testület felé.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
dömsödi 4020 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Naposparton található az
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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. november 30-ig

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
133/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
dömsödi 4020 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. november 30-ig

9./ Fogorvosi háziorvosi praxisban történő változás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva)
dr. Bencze Zoltán jegyző az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy Vass doktor
megkereste az önkormányzatot azzal, hogy november 1-től nyugdíjba szeretne vonulni, s kéri
ezen határidővel a feladat ellátási szerződésének megszüntetését. Jelezte, hogy praxisát eladta
Magyar Boglárka fogszakorvosnak. A változásokra nagyon rövid időt adott Vass doktor, a
praxisjog megszerzéshez praxis engedélyre van szükség. Megkeresték népegészségügyi
osztály vezetőjét, kérve az állásfoglalását, véleményét. A mai napon kapott állásfoglalást a
képviselők részére megküldték. Felvetődött a kérdés, ha Vass doktorral megszüntetik a
szerződést, november 1-től ki fogja a település fogorvosi ellátását biztosítani. Szóban
megkérdezte Vass doktort, véleménye szerint ez nem az ő kérdésköre, ha az önkormányzat
lemond a megszüntetését idejéről - amit nem javasol – abban az esetben a helyettesítés
megoldása az önkormányzat kötelezettsége lenne. Amíg a terület ellátási szerződése a feladat
ellátási szerződéssel rendelkezik Vass doktor, addig, amíg nem ő látja el személyesen a
feladatot, a helyettesítést neki kell megszerveznie. Így lenne a leginkább biztosítva, hogy a
település nem maradna fogorvos nélkül.
A doktornővel személyesen nem találkoztak, helyette kétszer a férjével tárgyaltak. Mind
kamarai tagsággal, mind az egyéb engedéllyel – ahhoz, hogy fogorvos lehessen – rendelkezik,
tehát elfogadható. Amiről az önkormányzatnak kell dönteni, egyrészt, hogy Vass doktorral
felbontja-e a szerződést. Javaslat, hogy mindaddig ne szüntessék meg a feladat ellátási
szerződést Vass doktorral, míg az új praxis megvásárlója a jogerős működési engedélyt meg
nem szerzi, illetve az OEP-pel a támogatási szerződést meg nem köti. Addig helyettesítőként

15
jelenleg a cég által megbízott helyettesítő orvos látná el a feladatot. Másrészt dönteni kell
arról, hogy a praxisjogot a Véda-Dent Kft. dr. Magyar Boglárka megvásárolhassa, s ezen
célból előszerződést kell kötni a leendő orvossal, amely arról szól, ha meghatározott határidőn
belül minden jogosultsági feltételt megszerez, akkor a végleges feladat ellátási szerződést is
hajlandó vele megkötni az önkormányzat. Ez ahhoz szükséges, hogy tovább tudjon
bonyolódni a praxis átírása. Sajnálatos, hogy ez így zajlódik, eddig mindig több hónapos
határidőt adtak az önkormányzatnak arra, hogy a váltásra felkészüljön. Szoros együttműködés
volt az orvos és az önkormányzat között a praxis átadása során. Most kész helyzet elé voltak
állítva, de a legfontosabb az, hogy 6000 ember ne maradjon ellátás nélkül.
Bencze István polgármester: Egyetlen út, hogy ilyen formában nem fogadják el Vass doktor
szerződés bontási javaslatát.
A napirendi ponttal kapcsolatba kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a MED-DENT 89. Bt-vel a
dömsödi fogorvosi ellátása megkötött feladatellátási szerződést nem szünteti meg addig,
amíg a praxist megszerző új egészségügyi szolgáltató az ellátáshoz szükséges jogerős
működési engedéllyel, és egyéb szükséges szerződésekkel nem rendelkezik.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
134/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a MED-DENT 89. Bt-vel a
dömsödi fogorvosi ellátása megkötött feladatellátási szerződést nem szünteti meg addig,
amíg a praxist megszerző új egészségügyi szolgáltató az ellátáshoz szükséges jogerős
működési engedéllyel, és egyéb szükséges szerződésekkel nem rendelkezik.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester: Az önkormányzat partner abban, hogy akinek eladták a praxist,
mielőbb meg tudja szerezni, javasolja, hogy az önkormányzat áruljon hozzá a praxis jog
eladásához és az Véda-Dent Kft. általi megvásárláshoz, ennek érdekében kössön
előszerződést a Véda-Dent Kft-vel, dr. Magyar Boglárka fogszakorvossal.
Varsányi Antal alpolgármester: Jó lett volna, ha idejött volna a doktornő, hogy megismerjék,
mihez járulnak hozzá.
Bencze István polgármester: Kényszerhelyzetben van az önkormányzatnak, Vass doktornál
van a praxisjog értékesítésének joga, ahhoz, hogy eladja, az önkormányzatnak nincs
befolyása, ahhoz, hogy felgyorsítsák a folyamatot, függetlenül attól, hogy nem találkoztak a
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doktornővel, javasolja, hogy fogadják el azzal a megjegyzéssel, hogy a doktornő a
szerződéskötés előtt mutatkozzon be a képviselő-testületnek.
Korona Sándor képviselő: Utakra kérnek referenciát, itt pedig emberekről van szó.
Szűcs Julianna képviselő: Praxisjog elővásárlása is lehet az önkormányzatnak.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Mondhat nemet is a képviselő-testület. Javaslata, mivel
novemberben lesz egy rendkívüli testületi ülés, az előterjesztés ezen részét azon az ülésen újra
tárgyalja, melyen jelenjen meg a doktornő.
Bencze István polgármester: Nem fogják ezzel akár héttel is lelassítani a folyamatot?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ebben a vonatkozásban plusz két hetet jelent, de látszik a levéből,
hogy Vass doktor még nem kérte hivatalosan a működési engedély megszűntetését, egyébként
arra nem is jogosult, mert a cégnek csak alkalmazottja. A praxisjog átruházásával kapcsolatos
szerződést a mai napig nem mutatták be, ahhoz, hogy a praxis engedély kiadható legyen, dr.
Magyar Boglárkáról a tiszti-főorvos asszony sem tud semmit, nem ez a két hét fogja megtolni.
Szóban ugyan megállapodtak egy hónapja, de senki nem lépett semmilyen irányba. A két hét
nem hátráltatja a folyamatot, inkább egy biztonságosabb döntés meghozatalát eredményezi.
Több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot:
…/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi fogorvosi praxis
megvásárlásával kapcsolatos döntését novemberi rendkívüli ülésére halasztja azzal, hogy
azon személyesen is meg kívánja hallgatni a praxis megszerezni kívánó orvossal.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
135/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi fogorvosi praxis
megvásárlásával kapcsolatos döntését novemberi rendkívüli ülésére halasztja azzal, hogy
azon személyesen is meg kívánja hallgatni a praxis megszerezni kívánó orvossal.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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10./ Kék-Duna Vendéglő pályázati eljárásában beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztést összefoglalva elmondja, két pályázat
érkezett a kiírásra, mindkettőt megkapták a képviselők. Az egyik pályázatban a pályázó
vállalta a kiírásban szereplő feltételeket, illetőleg a bérleti díjat összegszerűen ugyanannyit
vállalt, a másik pályázat bontásánál gondot okozott a pályázó személyének meghatározása,
három magánszemély, vagy egy valamikor létrehozandó cég. A pályázati kiírás nem zárja ki,
hogy egy majdan megalakítandó cég beadja a pályázatot, viszont a pályázati kiírás része, hogy
a tevékenységre való jogosultságot igazolni kell, elég komoly feltétel rendszer van előírva a
pályázatban, hogy melyek azok, amelyeket pluszban be kell vállalni, a pályázati kiírástól
eltérő vállalás az időtartam tekintetében, nem tudják vállalni a 2016. március 1-i
nyitást, csak június 15-től. Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, van-e arra lehetőség, hogy
5+5 éves bérleti szerződést kössenek, alapból öt év, a továbbiakban pedig meghosszabbítható
további öt évvel, ha nem áll fenn a szerződés felbontására mutató körülmény. Ezt a
vagyonrendelet nem tiltja, ez a megoldás alkalmazható. Ezzel is határozott idejű marad a
szerződés. A bizottság indítványozta, hogy a szerződésben tételes meghatározásra, időbeli
ütemezésre kerüljenek azok a feladatok, amelynek megvalósítását kérték, illetve a nyertes
pályázónak vállalnia kell, ez bele kerül. Az előző bérleti szerződés is hasonló volt. Volt még
egy javaslat a bizottság részéről, miszerint az évi egy bérbeadói ellenőrzés kötelezően legyen
benne. A szerződés-tervezet két bérbeadói ellenőrzést tartalmaz, ezt javasolja benne hagyni
egyet a főidőszakban, egyet pedig egy egyéb időszakban a bérlővel előre egyeztetett
időpontban.
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési bizottság megtárgyalta a
pályázatokat és álláspontjuk a jegyző úr által ismertetettel megegyező. A bizottság a FloydLine Kft. pályázatát javasolja elfogadásra. Az engedélyekkel rendelkeznek, megvan a
lehetőségük arra, hogy tovább folytassák ezt a tevékenységeket az itt elhangzott feltételekkel.
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és a Floyd-Line Kft. pályázatát javasolja elfogadni. Bizottsági ülésen felmerült, hogy a
vállalásoknak egy öt évre előre tervezett ütemezését szeretnék látni, illetve a vállalások
teljesítésének ez ellenőrzési lehetősége.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A vállalások időbeli ütemezése egy szigorúan számon kérhető
szerződési kötelezettség, amely azért fontos, mivel határozott idejű szerződést kötnek,
melynek rendes felmondása törvény szerint kizárt, viszont súlyos szerződésszegés esetén –
mint pl. a vállalás nem teljesítése – a szerződés felbontására ad alapot.
Bencze István polgármester: 2016. január 1. vagy pedig 2015. december 1. legyen a
szerződés kezdő időpontja?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Attól függ, melyik pályázó mellett dönt a képviselő-testület.
Bencze István polgármester: Mindkét bizottság a Floyd-Line Kft-t javasolta.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Amennyiben a képviselő-testület a Floyd-Line Kft. –vel kíván
szerződést kötni a képviselő-testület, az esetben a 2015. december 1-ét javasolja a szerződés
kezdetének, mert akkor folyamatos a jogviszony.
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Szabó Andrea képviselő kérdezi, hogy a Kék-Duna melegkonyhás vendéglőként tudna most
működni?
Szűcs Julianna képviselő: Igen. A melegkonyhás vendéglőben három kategória van, az egyik
kategóriát tudja teljesíteni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező dömsödi 202 hrsz-ú ingatlan (Kék-Duna Vendéglő) bérleti jogára kiírt pályázat
nyerteseként a Floyd-Line Kft.-t (2344 Dömsöd, Széchenyi u. 18/A.) határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a bérleti szerződést 2015. december 1-től 2020. november 30-ig terjedő
határozott időtartamra a pályázati kiírásnak és a beadott pályázatban szereplő ajánlatnak
megfelelő tartalommal kösse meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: a szerződés aláírására 2015. november 30-ig

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
136/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező dömsödi 202 hrsz-ú ingatlan (Kék-Duna Vendéglő) bérleti jogára kiírt pályázat
nyerteseként a Floyd-Line Kft.-t (2344 Dömsöd, Széchenyi u. 18/A.) határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a bérleti szerződést 2015. december 1-től 2020. november 30-ig terjedő
határozott időtartamra a pályázati kiírásnak és a beadott pályázatban szereplő ajánlatnak
megfelelő tartalommal kösse meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: a szerződés aláírására 2015. november 30-ig

11./ A Képviselő-testületi ülések nyilvánosságának biztosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Képviselői indítvány érkezett arra vonatkozóan, hogy a képviselőtestületi ülések nyilvánosságának biztosítását olyan módon tegye lehetővé a képviselőtestületet, hogy a jegyzőkönyvezés mellett kép és hangfelvétel is készüljön, amelyet a
youtube.com weblap segítségével vágatlanul közzé kell tenni.
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A törvényességi referenssel egyeztetést folytatott, elmondta a szabályozási ötletet, egyetért a
szabályozással. Ha a képviselő-testület ezt nem intézményesen kívánja biztosítani, hanem
bármelyik képviselő, vagy állampolgár szeretne felvételt készíteni, azt megtagadni nem lehet
nyilvános ülés esetében. Nem tartalmazza az előterjesztést, de javasolja megfontolni, a
képviselő-testület időtartama megnő, tekintve, hogy az állampolgárok nem fogják a
képviselő-testületi ülés anyagát előzetesen elolvasni,
Magára a tárgyalási rend fenntartására és betartására is felhívja a figyelmet ahhoz, hogy az
ülés követhető legyen, a pontos határozati javaslat ismertetése, a különböző szó megadásig ez
hosszabb folyamat. A képviselő-testületi ülések elnyúlnának, célszerű lesz szünetet is tartani,
ezért megfontolása javasolja az üléseket korábban elkezdeni. Hallgatóság eddig jelentéktelen
volt, ha ez bevezetésre kerül, ez még tovább redukálódik.
Felhívja a bizottságok figyelmét arra, hogy az üléseken a tárgyalási fegyelmet a jövőben
fokozottan tartsák be, mert sok esetben csak a hangzavart tudják jegyzőkönyvezni. Vannak
ülések, amikor négyen-öten beszélnek párhuzamosan, nem lehet megállapítani a felvételről, ki
mit mond.
Csikós László képviselő, ÜB. elnöke: A Bizottság javaslata, amennyiben elfogadja a
képviselő-testület a rendelet módosítást , akkor az SZMSZ. hatályosulása 2016. január 1-től
legyen.
Szűcs Julianna képviselő: Lehet előnye is, hátránya ennek a javaslatnak. Előnye,
felkészültebbek lesznek a képviselők is, a morált és a szabályt is szigorúbban be fogják
tartani, ha a visszanézésnél tapasztalja, hogy hevesebben fogalmazott, vagy közbeszólt a
másik képviselő mondatába. Mindenképpen fejlődést vár ettől, és a lakosság bevonását a
testület munkájába. Könnyen elhangzik a lakosságtól, hogy a képviselők nem csinálnak
semmit stb. Így láthatják, hogy a bizottságokon keresztül mennyi előkészítő munkája van
annak, hogy testületi ülésen megvitatásra és szavazásra kerül. Ha bekapcsolódik a lakosság a
képviselők munkájában, máshogy ítéli meg a munkát. A tisztelet visszaállítása a célja az
indítvány beadásának, egyébként sokan keresték meg ez ügyben a lakosság részéről.
Mindenképpen jónak tartaná, ad egy fegyelmet, erősebben odafigyelnek a naprakészségre, a
felkészülésre és a lakosság látja az itt folyó munkát.
Csikós Lászlóné képviselő: Attól fél, hogy elég sok negatív történik a facebookon, a
youtubon, attól is fél, hogy összevágják a felvételeken és kellemetlenséget okoznak vele.
Azzal egyetért a lakosságot tájékoztatni kell, akit érdekel, lássa milyen munka folyik,
pontosan ezért kezdődik 16 órakor az ülés, aki dolgozik, az is látogathassa az üléseket. Ennek
ellenére senki nem érdeklődik a testületi ülések iránt.
Szomor Dezső alpolgármester: Legnagyobb valószínűségnek azt tartja, a vége ez lesz.
Bencze István polgármester: A nyilvánosság óriási erő. 9 éve azt mondja, el kellene jutni
Dömsödön odáig, hogy a televízió szolgáltatótól kellene bérelni egy csatornát és élő egyenes
adásban minden háztartásba el lehetne vinni a testületi üléseket. Ezt a megoldást nem tartja
jónak, néhány youtubra feltöltött testületi ülést megtekintettek, meg kell nézni, hogy mennek
a dolgok, adják körbe a mikrofont, teljesen lebénul a képviselői munka, színház. Ehhez nem
szeretne asszisztálni. Ha a többség megszavazza, természetesen mindent megtesznek azért,
hogy a legjobb minőségben kerüljön fel.
Korona Sándor képviselő: Az objektivitást várja a kamerától, ha fent van az eredeti video az
eredeti helyen, bárki megnézheti, láthatja, hogy milyen munka folyik. Feszesebb testületi
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munkát vár tőle, kicsit tárgyszerűbbek lesznek. Számára nem tűnik színháznak, egy objektív
közvetítő eszköz addig, amíg nem lesz települési tv.
Bencze István polgármester: Ha megszavazza a képviselő-testület, akkor az előterjesztés
szerint 13 órára tennék át az ülések kezdő időpontját.
Ispán Ignác képviselő: Jó pár éve van képviselő fogadóóra, nem hogy a képviselő-testületi
ülések érdektelenek a lakosság részéről, egy-két ember kivételével a képviselői fogadóórák is
látogatatlanok. Más képviselők fogadóóráin hányan jelentek meg?
Csikós Lászlóné képviselő: Sokkal egyenesebb dolog, ha személyesen, a szemébe mondaná a
problémákat nem pedig az interneten keresztül üzengetnének.
Szűcs Julianna képviselő: Ő kezdeményezte, hogy 16 órakor kezdődjön az ülés, mert az
önkormányzat dolgozói ott tudják hagyni a munkahelyet, de akinek reggel 8 órától 16 óráig
van a munkaideje, nem tud odaérni korábban.
Szomor Dezső alpolgármester: Meg lenne a módja, lehetősége, ha valakit érdekel, hogy az
általa választott képviselő hogy dolgozik, hogy szerepel, fogadóórán, testületi ülésen, de
valóban nem jön senki. Inkább a hátrányaitól tart.
Korona Sándor képviselő:Ha fent lesz a kábel tv-n, nem lesz zavaró?
Bencze István polgármester: Élőben teljesen más.
Varsányi Antal alpolgármester: Nem is tudják megakadályozni, hogy valaki a nyilvános
ülésen videofelvételt készítsen. Költségvetést, embert erre igénybe venni, nem tartja
időszerűnek, felesleges. Több óra, mire a youtubra feltöltik a több órás testületi ülés anyagát.
Megfelelő szakértelem kell hozzá. Ez olyan technikai kiadásokkal jár, amit most nem tesz
lehetővé az önkormányzat költségvetése, erre nem áldozna egyetlen fillért sem és egyetlen
ember egyetlen percét sem.
Bencze István polgármester: Túl nagy költséggel nem jár, arról van szó, hogy az SZMSZ-be
be kell, hogy épüljön, s annak a hivatal részéről lesznek következményei, kötelezettségei
(feltöltés stb.) megfelelő technikai színvonalat biztosítani kell.
Szabó Andrea képviselő: Előző ülésen már összefoglalta álláspontját a témával kapcsolatban.
Véleménye szerint a képviselői munka abban merüljön ki, hogy milyen a munka. Ennél
nagyobb nagyságrendű dolgok is vannak, mint arról vitázni, hogy milyen show műsorban
tegyék fel, amikor vitatkoznak, mert nem mindig olyan hangot üt meg egy-egy képviselő, ami
moziműsorba való lenne. Sajnos volt az elmúlt időszakban egy-két botrányos ülés, amin a
facebook csámcsogott és képviselőként emiatt szégyenkezni kellett. Ez nem volt méltó a
testülethez. Ha lenne lehetőség Dömsöd weboldalára feltenni, azt jónak tartaná, de más
közösségi oldalon kik szólnak hozzá regisztráció nélkül, ennek kitenni egy testületet, nem
tartja jónak. Akit érdekel a testület munkája, eljöhet az ülésre, meghallgathatja. Az sem jön el,
akiről szó van, akinek az ügyét tárgyalják, nagy a közöny. Ha valaki nagyon szeretné, a
Hírnökből tájékozódhat a döntésekről, hangfelvétel készül, amely visszahallgatható. Ha ez
nem elegendő, tegyék fel a videofelvételt, de ennek biztosítani kell a weboldalon a megfelelő
tárhelyet. A facebook szintjére levinni – véleménye szerint – nem szabad. Meg kell vizsgálni,
erre van-e anyagi lehetőség, önmagában nem tartja rossznak, hozzászólni is lehet regisztrálva.
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Korona Sándor képviselő: Nem gondolja, hogy tavaly október óta bármikor show műsorban
vettek volna részt, ezt egyik képviselőtársa részéről sem tapasztalta. Mindenki
felelősségteljesen próbál tenni a faluért, azokért, akiket képvisel. Ez az objektivitás lenne az
ami mérvadó lehetne. Ha nem szavazza meg a testület, bárki bejön és felveszi, attól kezdve a
testületnek beleszólása nincs. Azt szerette volna, ha egy feszes, egy tisztességes, olyan
közösségi munka alakuljon ki, és mint képviselő-testület határozzon, működtesse, töltse fel.
Ez sokkal jobb lenne, mint esetleg jövő hónaptól egy idegen saját kamerával felveszi és
felteszi valahova.
Hangzavar!
Muzs János képviselő: Az a baj, úgy érzi, kicsit negatívan állnak hozzá. Ha valakit ki
akarnak figurázni, a nyilvános oldalon meg akarnak találni, azt eddig is megtalálták. Volt már
példa a fórum leállítására, amikor a hangnem nem megfelelő volt, maga részéről adott volna
egy lehetőséget ennek a kezdeményezésnek, ha technikai, anyagi gondot nem okozna, mivel
erre történt felajánlás, ezt lehetne konkretizálni, ha aktuálissá válna. Ha vágatlan anyag kerül
fel, mindenki kontrollálni tudja. Ha pozitívan néznék, az eredményt láthatnák. Több száz
település van, ahol ez működik, ha hátrányos lenne, akkor miért csinálnák. Azt a részét
nézné, ahonnan előnyt tudnának kovácsolni. Felmerült, hogy nem érdekli a lakosokat a
testületi ülés, ha megnézik a fb-on, egy-egy településhez kapcsolódó dologra hányan
reagálnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, miszerint 2016. január 1-től felvétel készüljön a
képviselő-testületi ülésekről, a youtube.com közösségi oldalra feltöltésre kerüljön és épüljön
be az SZMSZ-be.
A képviselő-testület 3 igen 5 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett elutasította a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításának
rendelet-tervezetét.

12./ Egyebek
12.1. A Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
dr. Bencze Zoltán jegyző: A Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megkereste a
képviselő-testületet azzal, hogy költségvetési támogatást szeretne kérni, indokolva azzal, hogy
kis költségvetésből gazdálkodnak. Jön a Karácsony, a gyerekek támogatására szeretnék
fordítani a kért pénzösszeget.
Valóban kevés pénzből gazdálkodnak, de azt sem bölcsen költötték el. Dömsöd
önkormányzata is megfontoltan gazdálkodik szűkös költségvetéséből, ezért javasolja, hogy
ezt a kérést most ne támogassa. Úgy gondolja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak is meg
kell tanulnia gondos gazdálkodást a jövőre nézve, amire az egész éves kiadásait priorálja, nem
azokat a célokat és olyan típusú rendezvényeket elsődlegesen finanszírozni, mint amire az idei
évben sor került, s utána gondolkodni arról, hogy a gyerekekkel mi történik.
Szabó Andrea képviselő: Egy évben mennyi a költségvetési a Nemzetiségi
Önkormányzatnak és mire költötték el?
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dr. Bencze Zoltán jegyző: 2-300 ezer Ft. az éves költségvetésük, 150 ezer Ft-ot a júniusi
bálra költöttek. Azt év elején jelezték feléjük, hogy szűkös a költségvetés, gondos, megfontolt
gazdálkodást igényel.
Bencze István polgármester: A költségvetésük másik fele pedig elment a tiszteletdíjukra.
Azért sem javasolja a támogatást, mert ha kapnak támogatást, akkor jövőre már március
végére elköltik a saját költségvetésüket és jönnek támogatásért.
Szabó Andrea képviselő: Volt rendezvényük a gyerekházban, amihez támogatókat kerestek
meg, pénzt gyűjtöttek, személy szerint is támogatta a gyerekeket. A gazdálkodást meg kell
tanulniuk.
Korona Sándor képviselő: Nem akarják megérteni, hogy a gyerekház nem a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat tulajdona, ők odajöhetnek, részt vehetnek a programokon. Ezzel
akkor szembesült a gyerekház és az egyesület, amikor gyűjtöttek különböző helyeken
adományokat és pénzt a rendezvényükre. Ez kellemetlen volt, mind a gyerekháznak, mind az
egyesületnek. Szeretnének velük együttműködési megállapodást kötni, de van egy kétségük,
ha ezt megcsinálták az egyesület tudta nélkül, akkor a későbbiekben ennek negatív hatása
lesz.
Az egyesület segítette őket pénzzel is, eszközzel is, az egyesület sem tudja korlát nélkül
támogatni, hisz az egyesület is pénzre szorulna, keressék meg ők is a megfelelő támogatást.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi roma Nemzetiségi
Önkormányzat 100.000-Ft-os támogatási kérelmét elutasítja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
137/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi roma Nemzetiségi
Önkormányzat 100.000-Ft-os támogatási kérelmét elutasítja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

12.2. Testvérvárosi kapcsolatok bővítése
Bencze István polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, amikor Knüllwaldban volt a
delegáció, találkoztak Knüllwald testvértelepülése – Herrenhof – küldöttségével, ahol a
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polgármester kinyilvánította azon óhajukat, hogy szeretnének Dömsöddel testvérvárosi
kapcsolatot létrehozni.
Kéri a képviselők állásfoglalását, szeretnék-e még egy német településsel a testvérvárosi
kapcsolatot kialakítani. Ha igen, akkor kéri a felhatalmazást a képviselők részéről a további
tárgyalásokhoz. Ezesetben még novemberben egy négy tagú küldöttség ideutazna a
részleteket megbeszélni, és jövő tavasszal írnák alá a szerződést.
Van némi anyagi vonzata. Megalakult Dömsödön az az egyesület, amely ezeket a
kapcsolatokat ápolná, tudnának pályázni stb.
Varsányi Antal alpolgármester: Tavalyi látogatásuk alkalmával is már jelezte a herrenhofi
polgármester csatlakozási szándékukat, szeretnének csatlakozni ehhez a testvérvárosi
kapcsolathoz, nem is külön, inkább együtt, sok mindenben tudnának közös hangot megütni,
ez a település a volt NKD területén helyezkedik el.
Ez a testvérvárosi kapcsolatokat ápoló civil szervezet arra jött létre, hogy egy kicsit olcsóbbá
és közvetlenebbé tegye a kapcsolatot, maga részéről támogatná ezt a kapcsolatot. Úgy
tapasztalta, hogy Herrenhofban több a gyerek, szóba került, hogy eljönnének, hogy sport
kapcsolatot vennének fel, foci meccs, kajakozás stb. Lehetne egy kicsit bővíteni, az pedig
kifejezetten előnyös lenne a fiatalok részére, akik németül tanulnak, a nyelvismeret
továbbfejlesztése.
Szabó Andrea képviselő: Nem ellenzi, hogy keressenek további testvérvárosi kapcsolatokat,
de elvei szerint magyarnak testvére a magyar. Miért nem választanak vajdasági, kárpátaljai
vagy erdélyi települést testvérvárosnak, ha tovább szeretnék bővíteni ezt a kört. Van közös
múltjuk, pont, kultúra, nyelv, ami alapján kereshetik a kézfogást velük, a nyelv is, a
történelem is közös. Ezen kellene elgondolkodni, ha tovább is lépnek, akkor ebben az
irányban. Át kell gondolni az anyagi részét is, járulékosan mennyi, nem olyan kevés.
(kiutazás, vendéglátás stb.) Az arányokat átgondolni, mire, mennyi jut, ezt ajánlja
megfontolásra, esetleg ebben az irányban tudnának tovább lépni.
A kapcsolatot magát nem utasítaná el, de ha konkrét szabályai vannak és együttműködési
megállapodás, akkor igen.
Szomor Dezső alpolgármester: Az a tapasztalata, hogy évekkel ezelőtt a testvérvárosi
kapcsolatok fellángoltak, mostanában kihűlőben vannak. Véleménye szerint nem kellene
elutasítani, majd eldől a valamerre. Meghívnák őket egyelőre nem, mint testvérváros, esetleg
visszahívják a dömsödieket. Nem kell a testvérvárosi kapcsolattal sietni, később kiderül, hogy
alakul a kapcsolat, de semmiképpen sem kellene visszautasítani.
Szabó Andrea képviselő: Elutasítani nem kell, az egyesületen keresztül kapcsolatot tartani,
azzal egyetért.
Korona Sándor képviselő: 20 éves egyesületi működésük során próbáltak kiépíteni helyi és
nemzetközi kapcsolatokat, ha egy településnek is nehéz egy nemzetközi kapcsolatot
fenntartani, akkor egy egyesületnek még nehezebb. Nem tudja, hogy ez az egyesület mennyi
anyagi eszközzel rendelkezik, a „Még 1000 év” Egyesület is minden évben pályázik uniós
pénzekre, sajnos még nem nyertek. Ha mindent az egyesületre akarnának bízni, nem biztos,
hogy ki tudja építeni ezt a kapcsolatot. Javaslata, hogy jelezzék feléjük, jöjjenek ide,
ismerkedjenek Dömsöddel, próbáljanak meg velük kommunikálni, ez jó dolog lenne, de
egyesületi szinten nem igazán tudja elképzelni.
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Varsányi Antal alpolgármester: Nincs az egyesületnek pénze, alkalomadtán vagy sok lelkes
család, aki önzetlenül vendégül látja a családokat.
Szűcs Julianna képviselő: Támogatja ezt a kezdeményezést, ezt a kapcsolatot, ami a
költségvetésüket illeti helyben, önkénteseket kell toborozni erre, vigyék haza a családokat. A
felkérésük alapján – nem Dömsöd kezdeményezte – ez egy óriási megtiszteltetés, ennek
mindenképpen utat kell engedni. A viszontlátogatásnál pedig össze tudnák a kiutazók adni a
busz költségét. Nem érzi ezt kiadásnak. Lehet egyszerűen is nívót adni, egy szabadtéri
összejövetelen. Úgy gondolja, hogy nem a pénzre kíváncsiak, hanem a szeretetükre.
Muzs János képviselő egyetért Szomor Dezső alpolgármester által elmondottakkal, miszerint
régen valóban nagyobb volt ennek a lángja, már csak a füstje látszik, talán az újonnan alakult
egyesület ezen mozdít egyet. A testvérvárosi kapcsolat kialakulásának kezdetén még vegyes
volt, idősek, fiatalok, kialakultak a vendéglátó családok, akiknek a magja ma is megvan. A
programok is nagyon sűrűk voltak. Most egy busz indult ki Knüllwaldba és nem tudták
megtölteni. Érdeklődés hiánya vagy mi volt az oka. A kapcsolatot támogatja, hogy milyen
formában családoknál, vagy próbálnának egy közösségi szintet találni, ez egy további kérdés.
Szabó Andreának is igazat ad abban, hogy vannak itt nagyon jó székely kapcsolatok, akár a
tűzoltók oldalán, akár a baráti kapcsolatok között, ha nem ők, Dömsödnek nyitni kellene
feléjük. Itt mélyebb lehetne az emberi kapcsolat. A herrenhofi kezdeményezésre visszatérve,
magát a kapcsolattartást támogatja, az anyagi része pedig megvizsgálandó.
Bencze István polgármester: Kérdése, hogy akar-e a képviselő-testület jövő nyáron
testvérvárosi szerződést kötni Herrenhof településsel? Ha igen, akkor már most el kell kezdeni
az előkészületeket, ha úgy döntenek, hogy nem, akkor hívják meg a herrenhofi küldöttséget a
jövő évi Dömsödi Napokra, mondván, hogy újabb testvérvárosi szerződést Dömsöd
önkormányzata nem kíván kötni, de már most jelzik, hogy a herrenhofi küldöttséget meg
fogják hívni a Dömsödi Napokra.
Muzs János képviselő: Számára is az lenne az elfogadható, ha erről a településről pár
emberrel el lehetne beszélgeti, megismerni a lakosság összetételét, az ottani egyesületeket,
keresni a közös kapcsolódási pontot, tűzoltóság, polgárőrség stb., akkor kialakulhat egy
bensőségesebb kapcsolat, amelynek van létjogosultsága. Ahhoz, hogy egy testvérvárosi
szerződést aláírjanak, előtte meg kell tudni, megismerni, kivel írják alá.
Bencze István polgármester: Testvérvárosi kapcsolat során felvetődött a DUSE, a gyerekek
kapcsolata stb. A knüllwaldi delegáció tagja lett volna a DUSE három vezetője
másodmagával, utolsó pillanatban lemondták.
Csikós Lászlóné képviselő: Volt egy-két személy részéről jelzés, akik korábban fogadtak
német vendégeket, szívesen kimentek volna Knüllwaldba, nem tudtak róla. Javasolja, hogy az
egyesület visszamenőleg tekintse át, kik fogadtak német vendégeket, egy listát összeállítani,
hogy ne maradjon ki senki.
Ispán Ignác képviselő: Egyetért azzal, hogy hívják meg a Dömsödi Napokra a Herrenhofi
küldöttséget, ne utasítsák vissza a lehetőséget, de nem biztos, hogy szerződést kell kötni.
Varsányi Antal alpolgármester: A szerződés az szerződés, ahhoz illik az embernek tartani
magát, de ezek a szerződések nem olyanok, mint egy adás-vétel. Ha nem működik, ott van a
falon és nem működik, ha pedig működik, akkor csak előnyös lehet. Valamennyi pénzbe
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kerül, minél szélesebb körbe belépnek ennek szervezésébe, annál kevesebbe kerül a falunak.
Nem ragaszkodik a mindenáron való szerződéskötéshez. Ha nem szerződés formájában, akkor
is meg lehet hívni a knüllwaldiakkal együtt.
A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…./2015. (X.28.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelenleg nem kívánja hivatalos
testvérvárosi kapcsolatait bővíteni.
A Képviselő-testület döntése szerint a 2016. évi Dömsödi Napok rendezvényre a
németországi Herrenhof város küldöttségét is meg kell hívni.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
138/2015. (X.28.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelenleg nem kívánja hivatalos
testvérvárosi kapcsolatait bővíteni.
A Képviselő-testület döntése szerint a 2016. évi Dömsödi Napok rendezvényre a
németországi Herrenhof város küldöttségét is meg kell hívni.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

dr. Bencze Zoltán jegyző a továbbiakban tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a szociális
keretet folyamatosan monitoringozva láthatóvá vált, hogy a feladat finanszírozásból 8 millió
Ft. megmaradna, nincs lekötve. Ezt az összeget még ebben az évben ki kell fizetni,
máskülönben elveszik, ezért keresik a módját, hogy a rászorulók milyen formában tudnának
karácsony előtt egy egyszeri támogatáshoz jutni. A novemberi testületi ülésre kidolgozzák
ennek feltételeit, mikor már látható, milyen nagyságrendet tesz ki.
Korona Sándor képviselő: Vannak olyan emberek, akik nem kérnek, nagyon szerény
körülmények között élnek, nincsenek benne az ellátó rendszerben, de sokat jelentene
számukra egy egyszeri támogatás is, az odafigyelés. Nem biztos, hogy mindig ugyanazt a
réteget kellene támogatni, aki egyébként is kap havi rendszeres támogatást.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A szociális jelzőrendszer nem csak gyermekvédelemre
vonatkozhat, azon keresztül lehet jelzéssel élni az idősekkel kapcsolatban is.
Bencze István polgármester: A Családsegítő Szolgálat elé kellene vinni ezeket a családokat,
mert esetleg máskor is ellátásra szorulnának.
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Szabó Andrea képviselő: A Népjóléti Bizottságnál gyakran találkoznak olyanokkal, akik
éppen kiesnek minden szűrőn, őket kellene most ezzel a támogatással megkeresni, aki év
közben nem kér, vagy nem fér bele a kategóriába, ne azt támogassák, aki egyébként is kapott
már az év során. A családsegítő ebben tud segíteni.
Képviselői hozzászólások:
Csikós Lászlóné képviselő: A doktornő átküldött a művelődési házba egy defibrillátort, amit
elhelyeznek egy vitrinben, nyitvatartási időben szükség esetén hozzáférnek, de a működését
nem ismerik, vannak-e szabályai, ki az, aki kezeli, esetleg a használatát oktatja stb.
Bencze István polgármester: Bárki használhatja, feliratok vannak rajta, automata hang adja az
utasításokat.
Csikós Lászlóné képviselő: Az OMK. előtti parkot a kertész segítségével esztétikusan
kialakították, gondozzák. Felvetődött egy olyan javaslat, hogy a kúszó növényt díszburkolattal
körbekerítenék, geotextillel lefedék, a tetejét fehér kuléval borítanák, 4-5 led lámpával
megvilágítanák, látványos és szép lenne a park. Ez pénzfüggő, kérdezi van-e erre lehetőség?
Bencze István polgármester: Elviekben nincs akadálya, meg kell nézni, mekkora összeg, mert
korlátozott a költségvetés.
Bencze István polgármester Korona Sándor képviselő kérdésére elmondta, hogy a
Kormányhivatal hozzájárult a sávos nádirtáshoz, amit kérelmeztek. Már ettől az időszaktól
kezdve március elejéig elvégezhető, a ráckevei vízügy vezetője ígéretet tett arra, hogy segít a
munkálatokban. Amint elszárad, tarvágást végeznének, utána pedig – amennyiben van vízi
alkalmatosság a vízügynek, azzal ki, amennyiben nincs, úgy a Gyivi Jánossal felveszik a
kapcsolatot. Nem lenne gond a kimerített nádtő tárolása, lenne, akinek szüksége lenne rá.
Bízik abban, hogy jövő nyárra az eredeti elképzelések közül sok mindent meg tudnak csinálni.
A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen hatósági ügyet tárgyalt. (külön
jegyzőkönyvben rögzítve.)
Több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az
ülést bezárta.
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