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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: 2017. április 26.
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. Huszár Péter Bence Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető, Vargáné
Ágoston Julianna főépítész, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Béczi János Sportcsarnok
vezető, Köntös Ágnes DLAMI igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mászáros
Pálné Gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgató, Madarász Mária óvodavezető-helyettes,
Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné,
Korona Sándor (3. napirendi pont közben érkezett), Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea
képviselők, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Huszár Péter Bence Ráckevei Járási Hivatal
hivatalvezető, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Köntös Ágnes DLAMI igazgató, Vass
Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, a jelenlévő intézményvezetőket, a
meghívottakat. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselőből 7 képviselő jelen van, az
ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra
bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló
(zárszámadás) megvitatása
4./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről
5./ A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester
6./ Beszámoló a Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évi tevékenységéről
7./ Gr. Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői pályázat
véleményezése
8./ Dezső Lajos AMI intézményvezetői pályázat véleményezése
9./ A Polgármesteri Hivatal műszaki feladatainak átszervezése
10./ Döntés a III. Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokút esetleges támogatásáról
11./ Egyebek
a./ Csónakház tervezésére beérkezett pályázatok elbírálása
b./ Dömsöd, Középső út felújítására pályázat benyújtás
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c./ Önkormányzat tulajdonában lévő gréder értékesítése
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 6 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
55/2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló
(zárszámadás) megvitatása
4./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről
5./ A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester
6./ Beszámoló a Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évi tevékenységéről
7./ Gr. Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői pályázat
véleményezése
8./ Dezső Lajos AMI intézményvezetői pályázat véleményezése
9./ A Polgármesteri Hivatal műszaki feladatainak átszervezése
10./ Döntés a III. Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokút esetleges támogatásáról
11./ Egyebek
a./ Csónakház tervezésére beérkezett pályázatok elbírálása
b./ Dömsöd, Középső út felújítására pályázat benyújtás
c./ Önkormányzat tulajdonában lévő gréder értékesítése
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 hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…………../2017. (IV.26.) 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: 6 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
56/2017. (IV.26.) 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 – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Lázár József képviselő: Két alkalommal is tárgyaltak a hulladéklerakóról, mi lesz a jövő?
Bencze István polgármester: Erről a következő ülésen tud tájékoztatást adni, a héten pénteken
mennek Polgárdiba az Operatív Tanács ülésére, átbeszélik jövőt. A hulladékgazdálkodás
átalakítása annyiban érinti a térséget, hogy a Vertiál Zrt. felmondta a szolgáltatási szerződést
hat hónapos határidővel. Jövő héten csütörtökön Székesfehérváron lesz a nagy társulás ülése,
ahol részt vesz a 168 önkormányzat polgármestere, ahol döntenek arról, hogy egy új
közbeszerzési eljárás keretében új szolgáltatót jelölnek ki, aki a várakozások szerint a ceglédi
ÖKOVÍZ Zrt. lesz. Az ÖKOVÍZ Zrt. többségi tulajdona a Vertikál Zrt. kezében van. Az
ország hulladékgyűjtés szempontjából felosztásra került, ebben az időszakban helyezkednek a
szolgáltató a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt. vezénylésév el történik mindez.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátott az alábbi határozati javaslatot:
………./2017. (IV.26.) 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: 6 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
57/2017. (III.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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3./ Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló
(zárszámadás) megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMF. Bizottság elnöke: A bizottság ülésén a gazdasági vezető
részletesen indokolta a 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A bizottság a rendeletettervezetet a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A 2016. évi rendeletet év közben három alkalommal
módosította a képviselő-testület. Első két alkalommal főként azokat a változásokat hozták be,
amely a plusz költségvetési forrásokat mutatta be, az utolsó rendelet módosításban a helyére
tették ezeken kívül azokat a sorokat, ahol kevésnek bizonyult az előirányzat, az
intézményeknél a várható teljesítés szintjére csökkentették a finanszírozást, elvonásra kerültek
a megmaradt tételek, a hol szükséges volt pót fedezet, oda csatolták a megmaradt
előirányzato9kat. A 200 milliós növekedés legnagyobb tételét a közmunkaprogram
lebonyolítása hozta, (90 milliós nagyságrend) kiegészítést kapott az önkormányzat a települési
feladatok ellátásához, nyertes pályázatok voltak. A pénzmaradvány részletezését a csatolt
táblázat tartalmazza. A vagyon nettó értékben csökkenést mutat, az éves elszámolású
értékcsökkenés nagyobb mint a gyarapodás. (ivóvízminőség javító projekt megvalósulás)
Feladatokat áttekintve 2016-ban nem volt olyan változás, intézményi átszervezés, új feladat.
A gyerekek nyári étkeztetésén kívül más kormányzati funkcióval az önkormányzat
tevékenysége nem bővült. Az étkeztetési programmal kapcsolatos rendszerről tájékoztatta a
képviselő-testületet, majd a táblázatok tartalmát ismertette.
A településnek hiteltartozása nincs, kezességvállalás, egyéb visszafizetési kötelezettség nincs.
Létszámokat tekintve a rendeletben elfogadott álláshelyek számát nem módosította a testület
év közben. Ténylegesen betöltött álláshelyek száma azonos az engedélyezettel, a
közmunkaprogramban egy éves átlagszámot látnak a teljesítési adatokban.
(Korona Sándor képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 7 fő)
Zsoldos Gáborné: Körültekintően és nagyon kis összeggel indult a fejlesztésre szánt összeg
az eredeti költségvetésben, 10 milliós nagyságrendű, 50 millió Ft-ra emelkedett. Legnagyobb
rész pályázati pénzből jött össze a fedezet, illetve a Beruházó Társulat adott át pénzt az
utólagos csatorna rákötésekből képződő bevételből. Ebből pótolták a pályázati forrásokat.
Komoly léptékű döntést követően bevezetésre került a települési adó, 5 milliós
nagyságrendről indult a költségvetés, tizenegy millió Ft. fölé emelkedett a teljesítés.
Bevallások feldolgozása megtörtént.
2016-ban a település működtetése zavartalanul megtörtént, megvoltak a megfelelő források,
úgy próbáltak gazdálkodni, hogy adósságot a következő évre ne vigyenek át.
Bencze István polgármester: Tartalék 20 millió Ft. abból származik, hogy még Karácsony
előtt a Kajak-Kenu Szövetség a csónakház felújítására nyújtott támogatást átutalta.
Varsányi Antal alpolgármester: Örömmel olvasta a beszámolót, mióta képviselő, ilyen jó
még nem volt. Gazdaságilag egy nagyon jó évet zártak és emellett még sok minden elkészült.
Olyan költekezés is volt, amit megismételten nem lehet.
Az 5. táblázat ötödik sora helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen.
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Közvetett támogatás: Be kell mutatni azokat az
eseményeket, döntéseket, ha nincsenek ezek a döntések, ezeket a bevételeket be kellett volna
fizetni. Ez egy összesítő szám, ebből van részletezve. A helyi rendelet tartalmaz mentességet,
amikor nem a teljes adótételt kell kifizetni, valamilyen feltétel fennállása esetén pl. az 50 %ot. Lehet méltányosságból adható kedvezmény is, mely egyedi elbírálás alapján történik. (pl.
szociális helyzet alapján)
Varsányi Antal alpolgármester: Egyik beterjesztője volt a helyi adónál a földalapú adónak,
hol lehet megtalálni, hogy az konkrétan mennyi?
Arról volt szó, hogy egy év múlva felülvizsgálják. Ez elég tisztességes bevétel, 11 millió Ft.,
meg kellene vizsgálni, sokan háborognak, hogy magas. Meg kellene vizsgálni, esetleg egy kis
mértékkel lehetne-e csökkenteni.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Vizsgálni szabad. A táblázat végén, a teljesítés bevételek
fülnél szerepel a közhatalmú bevételek 182 sor ebből vagyoni típusú települési adók 10.173 e
Ft.,
Bencze István polgármester: A 2018. évi költségvetés összeállításánál ezt a javaslatát az
alpolgármester tegye meg, megvizsgálják.
Varsányi Antal alpolgármester: Három dologból tevődik össze ez a gazdasági költségvetés.
Az állam átvállalta az adósságokat, a kormányzat megfelelő pénzeket biztosít az
önkormányzat működéséhez, lecsökkentette az önkormányzat feladatát, bevont néhány
dolgot, gazdaságilag kevesebbe kerül, ez sokat számít abban, hogy jó évet zárt az
önkormányzat. Egyetlen dolog, szúrt szemet, a városgazdálkodási karbantartó csoport
felbruttósítása, mintegy 10-12 milllió Ft. eszközbeszerzés történt. Ezt megismételni nem
szabad. Most már folyamatosan a falura kell költeni ezt a pénzt, a karbantartó csoport irodája
előtt van virág ültetve a virágládába, az 51-es úton még nincs. Úgy tűnik, hogy a
későbbiekben a közmunka programba kevesebb ember lesz bevonható, mert átalakítja a
kormányzat, akik lesznek egyre gyengébb munkaerőt képviselnek. Nagy előrelépés történt,
gépekkel, eszközökkel jól el van látva a csoport.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A 2016-os évben a közmunkaprogram szerződés több
millió Ft-os értékben lehetett eszközt és munkaruházatot vásárolni, a gépet nem abból
vásárolták, hanem saját költségvetésükből. Emlékezete szerint elég nagy vita volt akkor is,
hogy legyen, ne legyen, milyen formában, akkor is alátámasztó előterjesztésekből az derült ki,
hogy azért kell gépesíteni, mert arra kell számítani, hogy kevesebb emberrel és jobb
hatékonysággal, kell dolgozni és azért, mert megkapták feladatként a külterületi csatornák
karbantartását. 2017-ben egy pályázat fut, ha nyertes lesz, akkor lesz előrelépésé a gép
pályázatban, egyébként nem.
Varsányi Antal alpolgármester: Nem a gépeket sokallja, hanem nem tartja jónak az udvar
lebetonozását, nem környezetbarát, drága. Vettek egy épületet, erre mondta, hogy egyszeri
volt és nem szeretné, ha megismétlődne.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a 2016. évi gazdálkodásról szóló rendeletet-tervezetet.
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
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9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
A rendelet kihirdetve: 2017. május 22.
A rendelet hatályba lép: 2017. május 22.

4./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a beszámolót
megtárgyalta. A bizottság számára szimpatikus, hogy mindent rendben találtak, pozitív
hozzáállás volt. Az adóbehajtásnál javasolták, hogy tovább kell folytatni az adóbehajtás
erőltetését. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az adóbehajtás terén pozitív előrelépés várható, egy fő létszámot
átcsoportosítottak a költségvetésből, aki csak az adó végrehajtással, az behajtással
foglalkozik, ennek eredménye már következő. A több éve beragadt hátralékok behajtása
biztosan nehézkes lesz, a pozitív hatás már érződik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……………/2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évről készült belső
ellenőri beszámolót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
57/2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évről készült belső
ellenőri beszámolót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

5./ A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: A gyermekvédelmi beszámolóban szereplő tényadatokból,
statisztikai számokból nyomon követhető, ugyanaz a tendencia folytatódik, mint az elmúlt
években. A 18 év alatti korosztály száma lassan csökken a településen, illetve a
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gyermekvédelem pénzügyi gondoskodásnak az állami keretek által megszabott rendszeréből
szintén növekszik a kikerülők száma, ez annak tudható be, hogy a jövedelemszámítás alapját
képező jövedelem határ évek óta változatlanok, azért a különböző minimálbér emelésekkel is
ha a családoknak javul is a helyzetük, nehéz helyzetben vannak, a szociális támogatásokból
kezdenek kikerülni. Hogy ez mennyire jelent problémát az is mutatja, hogy az önkormányzat
által a gyermekeknek a támogatására megállapított különböző települési támogatásba jelentős
számban vannak benne családok (utazási költségtérítés, étkezés, tanórán kívüli foglalkozások
támogatása stb.) Maga a gyermekvédelmi rendszer a településen igyekszik maximális
hatásfokkal működni, az együttműködés a különböző résztvevők között jó.
Szabó Andrea OKSB elnöke: A bizottság tárgyalta a beszámolót, minden évben a statisztikai
adatokat emelik ki, az szembetűnő. Rohamos mértékben csökken a lakosság szám, a
demográfiai adatok nagyon rosszak. A születés szám drasztikus mértékben csökken, illetve az
elvándorlás is jelentős, nem találják meg a megélhetés módját, nincs munkahely, tovább
mennek. Támogatásban részesülők száma a kevés gyerek között is nagyon magas, 367 főből
344 kap valamilyen támogatást valamilyen formában. Az alacsony jövedelemszint
meghatároz mindent, emellett fontos tényező az anyagiak mellett az életvitel, családi a
nevelési problémák. Nevelési problémák nem csak az anyagilag nehéz helyzetben lévő
családoknál fordulnak elő, ott is, ahol kielégítő az anyagi háttér. Sok az elmagányosodott
gyerek, nem foglalkoznak a szülők a gyerekkel, ahol egy gyerek van, ott sem, nem törődnek
velük. Ennek visszafordítására milyen remény lehet, nem csak anyagi kérdés, teljes, gyökeres
fordulat a gyereknevelés kapcsán, ez olyan feladat, amely nem gazdasági, pénzügyi, hanem a
családok nevelése.
Szóba került bizottsági ülésen a bűnmegelőzési program, a prevenció. Erre nagyobb hangsúlyt
kellene fektetni az iskolában is. A bizottság egyébként a beszámolót elfogadásra javasolja.
dr. Bencze Zoltán: Látszódik ez a tendencia, hogy a családok egy részében a
gyerekneveléssel kapcsolatos szülői feladat ellátás csak az anyagi síkon mozog, ez azoknak a
családoknál ütközik ki, ahol nincsenek anyagi problémák. Ezt alátámasztja az is, hogy a fiatal
felnőtt korban lévő lakosok közül milyen típusú bűnelkövetési dolgok merülnek fel, kevésbé a
rossz anyagi körülmények között élők dominálnak ezen a téren. A bűnmegelőzésre
visszatérve 2013-2014 óta szorgalmazzák a rendőrkapitányságon, hogy nagyobb hangsúlyt
fektessenek erre Dömsödön. Nem csak a bűnmegelőzés, hanem az áldozattá válás ismeretek
oktatását is hangsúly alá kell helyezni, úgy komplex, ha nem csak az iskolában, hanem már az
óvodában is el tud kezdődni, a rendőrségnek vannak erre külön programjai, s vannak a
kapitányságnak erre megfelelően képzett szakemberei.
Bencze István polgármester: A gyermekvédelem területén elég sokat tesz az önkormányzat
túl a kormányzati elváráson, saját erőből olyan pénzügyi támogatásokat adnak, amely nem
minden településen van. Itt említi a közmunka program jelentőségét. Túl azon, hogy értelmes
és hasznos munkát adnak embereknek, dömsödi viszonylatban ez szociális kérdés is. A
statisztikai adatok elgondolkodtatók, csökkent a születések száma, helyben is kellene találni
valamilyen ösztönzést a születések számának emelkedésére.
Lázár József képviselő: A gyermekekért mindent megtesznek az iskolán, óvodán kívül is, pl.
itt van a Kisherceg Gyerekház, ahol a szülő látja a példát, de arra nem képes, hogy a játékot
visszategye a helyére. Ettől a szülőtől mit várnak, növelnék a gyerekszámot, ösztönöznék a
szülőt a magasabb gyermekszámra, de ha nem tudnak munkát adni, ott lesznek, ahonnan
elindulnak. Elhangzott, hogy már óvodáskorban is el lehet kezdeni a gyerekek ismereteit
bővíteni az áldozattá válásról. Attól tart, hogy ez traumát okozna.
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Varsányi Antal alpolgármester: Színvonalas a beszámoló, színvonalas a munka, amit a
gyermekvédelem területén tesz az önkormányzat. Éhező gyermek nincs és nem is lehet sem
Dömsödön, sem országos, ez az önkormányzat negatívuma is lenne. Megköszöni a
munkájukat, akik a gyermekvédelemmel foglalkoznak, mert bármikor fordulnak hozzájuk,
kellő nyitottsággal állnak a dologhoz, igyekeznek segíteni.
Korona Sándor képviselő: Gyerekház kapcsán mondaná, úgy érzi, ez a gyerekház, a
családsegítő és egyéb háttérfigyelő rendszer akkor működne jól, ha lenne egy tanoda is.
Tapasztalat, ahol van gyerekház, van tanoda, 0-17 éves korig a különböző társadalmi rétegből
származó fiatalokat, családokat tudnak stimulálni, felkarolni, olyan programokat szervezni,
ami minta értékű. Vannak olyan programok, amit mindenki szeret, nem csak hátrányos
helyzetű családok gyerekek, mintául szolgál, lehet érezni a pozitív hatását.
Ha a jövőben gondolkodnak és hosszú távon a falu megtartó erejét szeretnék növelni, a
családoknak egy ilyen segítséget kellene nyújtani, a tanoda rendszer komoly oktató-nevelő
háttér lehet. Ahol működik a tanoda, a felnőtt képzésbe is délutánonként be tud kapcsolódni,
s ez egyfajta perspektívát jelent a fiatal felnőtt számára. Át kellene gondolni, s leülni a falu
meghatározó szervezeteivel, egyházakkal, különböző civilekkel, testülettel és átbeszélni
ezeket a problémákat.
Szabó Andrea képviselő: Hosszú idő alatt kerültek ide a fiatalok morális állapotát tekintve. A
tendencia nagyon rossz, az elmúlt néhány tíz-húsz év is közrejátszott ebben, de ami alapvető
probléma a hitoktatás, az erkölcs oktatás elmaradása. A falu vezetői részéről a példamutatás,
lehet közösségeket alapítani, közösségekben részt venni, dolgozni, akár kulturális területen,
egyesületekben, sport területén. Ezáltal a gyerekek, a közösség erősödik.
Muzs János képviselő: Egyetért a felvetéssel, ahhoz, hogy ezt a problémát jobbítani tudnák,
közös döntés, egy közös ötletelgetés szükséges. Nagyon jók a településen jelenlévő
egyesületek, csoportok, közösségi téren végzett munkája, nagy problémát ott látja, nem a
gyerekekkel van a legnagyobb baj, a gyerek sportolók is nagy számban elmennek közösségi
programra, de a szülőket nem látják mögötte, azt a hozzáállást, amit saját gyerekéről
példaként levehetnek. A gyerek sokszor elmenne, áldozna rá időt, energiát, a szülő húzza
vissza. Sajnos már felnőtt két olyan nemzedék is, ahol a szülő, nagyszülők tudatában a munka
fogalma ismeretlen. Nem volt rendszer az életükben. Egy ilyen családban felnövő gyereknek
nagyon nehéz az otthonról nem kapott családi modellt pótolni. A szülőket kellene jobban
bevonni, a Kisherceg házba is beviszi a szülő a gyerekek, de meg lehet nézni, mit hagynak ott.
Ha a szülői rétegen nem tudnak valamilyen módon változtatni, erre kellene elmozdulni, azt a
réteget oktatói munkával bevonni, az alapoknál kezdeni, utána lehetne tovább lépni. Hiába
adja az önkormányzat a szociális támogatásokat, az már az önkormányzattól független, hogy
ezt a segélyt hogy használják fel, milyen szinten tudják hasznosítani.
Varsányi Antal alpolgármester: Jelenleg munkaerő hiány van a községben is, a környéken
is, az építőipar venne fel embereket, a kereskedelem venne fel embert, van egy réteg, aki nem
alkalmas még arra sem.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem csak munkaerő probléma van, azon fiataloknál, akik
bekerülnek felsőoktatásba, gyökértelenné válnak. Nem alakul ki kötődés a faluhoz. Azzal is
lehetne foglalkozni, hogy valahogy növelni a kötődést a településhez.
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Szabó Andrea képviselő: Ipartestületben évekkel ezelőtt volt egy program, a gyerekeket
vitték a szakmákat megismertető műhelylátogatásokra, sokat dolgoztak rajta, ki hova szeretne
menni, megszervezték, ahol a pedagógus szorgalmazta, jött velük, oda sok gyerek ment, de
volt olyan szakma ahol – mivel a pedagógus nem ment velük, nem is küldte a gyerekeket –
egy gyerek ment el a műhelylátogatásra. Van szerepe a pedagógusoknak, véleménye szerint a
pedagógus pálya most nem jó felé megy. A legfontosabb munkát a pedagógusnak kellene
elvégezni.
Korona Sándor képviselő: Az itt elhangzottak alapján a közeljövőben kezdjék el szervezni
ezt a fórumot, közösségi megbeszélést, tematikus módszerrel próbáljanak ebbe az irányba
hatni, lépni, keressenek meg különböző közösségeket, különböző szakértőket próbáljanak
bevonni, akik esetleg kívülállóként jobban látják, s el tudnának kezdeni olyan folyamatot, ami
egy-két év múlva meg tudná állítani ezt a jelenlegi folyamatot.
Szabó Andrea képviselő: Nem az lenne a cél, hogy beszéljenek róla, hanem hogy elkezdjék
csinálni, nem beszélni kell róla. A dabi ifjúsági egyesületet példaként hozza fel, oda kell
menni és csinálni, mutassanak példát és nőnek ezek a közösségek. A gyereknek fontos a
felnőttel való kapcsolat, a felnőttel való közösség, szívesen jön oda.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………./2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
58/2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

6./ Beszámoló a Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi
tevékenységéről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva
Bencze István polgármester: Nagyon sokrétű a Szolgálat szerepe és munkája, azzal, hogy
kiegészült Áporkával, tovább erősödött munkában is, személyi állományban is.
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Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót. Összefolyik a
gyermekvédelem és a szolgálat munkája. Elmondható, hogy nagyon jól működik és fontos
munkát végez a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A hajléktalan ellátásra még jobban
oda kellene figyelni, kritikus időjárás volt az idén télen, volt akinek elfagyott a lába, tüzelő
probléma, nagyon szenvednek a mínusz 20 fokban. El kellene gondolkodni, a jobb
tüzelőellátás érdekében esetleg be kellene ruházni egy gépre, amely hulladékból összeállatja a
pogácsákat. Itt a rengeteg hulladék, csak ragasztóanyagot kellene hozzá vásárolni. A gép
pénzbe kerül, de megtérül. Ha nem tudják megoldani itthon a hajléktalanok sorsát, akkor el
kell vitetni Budapestre, ahol van hajléktalan szálló.
Bencze István polgármester: Egyetért vele, képviselő-testületi döntés, keressék meg ennek a
forrását. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt héten a vásártérnél összegyűjtött ágakat,
fanyesedékeket a Beruházási Társulás 11 településének tulajdonában lévő aprítógéppel
feldolgozták. Nagyon hatékony, termelékeny gép, ez az anyag, amit előállított, tökéletesen
alkalmas a brikettálásra. Előbb-utóbb be kellene ruházni, meglátják, hogy fér bele a
közmunkaprogram szerszám vásárlási oldalára. Azzal, hogy a az alkalmazható létszám
jelentősen lecsökkent, lecsökkent a szerszámvásárlási keret is. Kérdezi a Szolgálat vezetőjét,
hogy van jelenleg pszichológus?
Christoph Gáborné szolgálatvezető: Igen van. Folyamatosan egyeztet a gazdasági vezetővel,
hogy hány órában tudják foglalkoztatni. Április 30-ig havi 12 órában, s beszélnek arról, hogy
májustól tudják-e 20 órában foglalkoztatni. Ez anyagi kérdés függvénye, de nagy szükség van
rá. Hiába van Ráckevén Pedagógiai Szakszolgálat, ha ők is pszichológus hiánnyal küzdenek.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………./2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd-Áporka-Apaj
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
59/2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd-Áporka-Apaj
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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7./ Gr. Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Korábban képviselő-testületi kompetencia volt, most a KLIK
nevezi ki az intézményvezetőt, az önkormányzatnak véleményezési joga van.
Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: Ismerik a pályázó hosszú, több évtizedes munkáját,
pontosságát, alaposságát, a bizottság támogatja a kinevezését.
Varsányi Antal alpolgármester: Írja az igazgató a pályázatában, hogy gondot jelent a
nyugdíjba vonuló pedagógusok pótlása, főként a felső tagozatban. Arról viszont nem ír
semmit, hogy hogyan kívánja megoldani a pótlást.
Másik dolog, hogy 2013-hoz képest 100 gyerekkel van kevesebb az iskolában, sok gyereket
elvisznek környező iskolákba. Erről sem ír a pályázatában, hogy az elvándorlást hogy kívánja
megakadályozni, mi az elképzelése.
Bencze István polgármester: A szigetszentmiklósi tankerület igazgatója kinevezésekor
személyesen felkereste és beszéltek erről a kérdésről is, hogy közösen kellene lépni az iskola
megtartó erejének további erősítése érdekében. Azért is elkeserítő ez a tendencia, mert
Dömsödön olyan pedagógusok tanítanak, akik úgy készítik fel a gyerekek, hogy bármelyik
középiskolában végzett felmérésen az első harmadban szerepelnek.
Olvasva a különböző tanulmányi versenyeken, élmezőnyben szerepelnek a dömsödi diákok,
érthetetlen, hogy miért viszik el a szülők másik iskolába.
Muzs János képviselő: Abban bízhatnak, ha a sportélet minősége annyira javulna, amire van
esély, hogy emiatt hozzák ide a gyerekeket. Ez egyfajta kiugrási lehetőség egy gyerek részére.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2017. (IV 26.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelési
törvényben biztosított véleményezési jogával élve a dömsödi gróf Széchenyi István
Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Mészáros Pálné beadott pályázatát
megismerte, és azt elfogadásra javasolja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
60/2017. (IV 26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelési
törvényben biztosított véleményezési jogával élve a dömsödi gróf Széchenyi István
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Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Mészáros Pálné beadott pályázatát
megismerte, és azt elfogadásra javasolja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

8./ Dezső Lajos AMI intézményvezetői pályázat véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: A zeneiskolában folyó munka nagyon jó, a község
minden kulturális rendezvényén ott vannak, segítik a tartalmas program létrejötté, a
gondolatiasságukkal, a művészetükkel színesítik a műsorokat. A saját gyerekek itt tudnak
olyan lehetőséghez jutni, meg kell becsülni ezt a lehetőséget, hogy itt vannak, innen mennek
ki tehetségek is. Az intézmény vezetőjétől nem lehet olyan kérni, hogy nemet mondana.
Színvonalasan történik a művészeti oktatás, rugalmasan. Jó kapcsolatokat ápol más
intézményekkel is. Köszöni az aktivitást, a hozzáállást. A bizottság támogatja Köntös
Ágnesnek az intézményvezetői kinevezését.
Bencze István polgármester: Megerősíti az elhangzottakat, valóban nincs olyan rendezvény,
ahol az zeneiskola ne színesítené a műsort. Úgy gondolja, hogy Köntös Ágnes személye
garancia arra, hogy továbbra is magas színvonalon folyjon a művészeti oktatás.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…………../2017. (IV 26.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelési
törvényben biztosított véleményezési jogával élve a dömsödi Dezső Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Köntös Ágnes beadott pályázatát
megismerte, és azt elfogadásra javasolja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
61/2017. (IV 26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelési
törvényben biztosított véleményezési jogával élve a dömsödi Dezső Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Köntös Ágnes beadott pályázatát
megismerte, és azt elfogadásra javasolja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Köntös Ágnes igazgató: Megköszöni a Képviselő-testületnek az iskolához való hozzáállását,
köszöni a támogatást.
9./ A Polgármesteri Hivatal műszaki feladatainak átszervezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Szóban is összefoglalta az írásbeli előterjesztést. Elmondta, hogy
Varga László a műszaki osztály munkatársa az év végén nyugdíjba vonul, a polgármesterrel
ősz óta egyeztettek a feladat további ellátásával kapcsolatban. A műszaki csoport 2012.
december 31-ig három fővel működött, ez után csökkent le egy főre az építéshatósági
feladatok megszűnését követően. Az építéshatósági feladatok elkerültek az önkormányzattól,
viszont a településen jelentős számú egyéb feladat maradt, a településfejlesztéssel, a lakossági
közszolgáltatások megszervezésével, település fenntartásával, különböző források
felkutatásával, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok. Pályázatok kapcsán számtalan
olyan esettel találkoznak, amikor egy korábbi – tanácsi rendszerben történt – utcalejegyzés,
telekrendezés az ingatlan nyilvántartásban nincs átvezetve, főleg üdülőterületen. Utak
nyomvonala sok esetben nem azokat a helyrajzi számokat érinti, ahol ténylegesen húzódnak.
Ugyancsak sok feladat hárul a hivatalra a vagyongazdálkodás kapcsán, melynek utolsó
részletes áttekintése kapacitás hiányában 12 éve történt.
Egy fővel nincs lehetőség arra, hogy olyan dolgokat megtegyenek, ami nagyon szükséges
lenne, mint a település műszaki nyilvántartás helyretétele, s feldolgozzák digitálisan.
Munkaszervezési szempontból szintén gond az egy területen egy fővel történő üzemelés a
kolléga szabadságának ideje alatt. Ezen problémák kezelése, megoldása érdekében konkrét
javaslat került a képviselő-testület elé. Két fő szerepel két fős műszaki csoport, április 1-től
belső munkakör átszervezésével egy fő kollégát átmozgatott a területre, aki műszaki felsőfokú
végzettséggel rendelkezik, melyet most készül kiegészíteni egy környezetgazdálkodási
szakmérnöki felsőfokú végzettséggel. Másik személy a Településfejlesztési Bizottság külsős
tagjaként – másik komoly szakember – van az önkormányzat látókörében, ami szintén az
önkormányzat előnyére válna, ha hosszú távon meg tudnák nyerni az önkormányzat részére.
Az, hogy ez hogyan történjen, a képviselő-testület döntése. Ezt akkor lehetőséges, ha a
képviselő-testület engedélyezi a polgármesteri hivatal álláshelyének egy fővel történő
emelését. A Magyar Államkincstártól kapott – a létszámstoppal kapcsolatos – információ
szerint a hivatalnak a létszámkerete nem érinti ezt a pályázatot, támogatást nem kapott, tehát a
létszámbővítés semmi féle visszafizetési kötelezettséggel nem jár. A bér kigazdálkodásával
kapcsolatban ismertette a ktv. szerinti bérezés rendszerét. A másik műszakos jogosultsággal
rendelkezik arra is, hogy a főépítészi feladatokat is ellássa a településen, így adott esetben ez a
két feladat egymással összeköthetővé válik, munkaköri feladatává lép elő. A főépítési
megbízási díj beépül az új kolléga illetményébe, a bér fele már meglesz.
Bencze István polgármester: Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, ez jegyzői
kompetencia, az új álláshely engedélyezése képviselő-testületi kompetencia. Kérdezi a
képviselők véleményét.
Szabó Andrea képviselő: Támogatja az előterjesztésben foglaltakat, ez egy széles körű
feladatkör, annyi minden tartozik hozzá, most készül a TAK, melyet egy fél éves munka előz
meg, szükséges, hogy olyan munkatársak legyenek, akik ismerik a települést, helyismeret
szükséges. Amennyiben a források megengedik, mindenképpen támogatja.

14
Korona Sándor képviselő: A szóbeli kiegészítéssel együtt nyugodtan tudja támogatni.
Bizottsági ülésen is elhangzott – élő példa az adónál, hogy megfelelő létszámmal kiegészülve
mennyire hatékonyan tud működni egy szervezeti egység, biztos, hogy a közeljövőben és
hosszú távon is nagy feladat lesz úgy működtetni, illetve felügyelni a település forrásait, hogy
az a lakosság illetve a hivatal számára megfelelő módon felügyelve legyen. Támogatja az
előterjesztésben foglaltakat, főleg, hogy megvan rá a fedezet.
Muzs János képviselő: Támogatja az előterjesztést. Kérdése, hogy az új álláshely
szeptembertől lenne tervbe véve, a kolléga részére, aki belső átszervezéssel került a műszakra,
Varga László át tudja-e adni az összes tapasztalatát. Az új kolléga és Varga László távozás
között lenne egy hónap átfedés, ez elég-e a folyamatban lévő és a jövőbeni dolgok teljes
átvételére, illetve tisztázására.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Megbeszélték a leendő kollégával, kérése volt, hogy szeretne
annyi időt, hogy a munkahelyén lévő dolgokat le tudja rendezni, ott folyamatban lévő
tervezések vannak. A napi munkát folyamatosan adja át a kolléganőnek.
Varga László főtanácsos: Közel egy hónapra együtt dolgoznak a kolléganővel, igyekszik a
napi problémákat igyekeznek közösen megoldani. Vannak állandó, visszatérő dolgok, azokat
már a kolléganő csinálja, a pályázatok összeállításába (utas pályázat) bevonja, a pályázat
feltöltését is közösen fogják csinálni. Igyekszik úgy irányítani, hogy bizonyos dolgokat
önállóan végezzen el. A kialakítandó álláshelyre érkező kolléganőnek már nem idegen a
munka, benne van a Településfejlesztési Bizottságban, ismeri a községet, a problémákat. Egy
hónap alatt úgy gondolja, meg tudják beszélni.
Szabó Andrea képviselő: Kérdezi, nem lehetne egy hónappal előbb alkalmazni?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ebben az időpontban egyeztek meg.
Bencze István polgármester: Jelenleg az álláshely megteremtéséről van szó, testületi ülésen
lehet dönteni arról, ha esetleg augusztus 1-től alkalmaznák.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………./2017. (IV 26.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Dömsödi
Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma műszaki feladatainak ellátására egy további
felsőfokú végzettségű, teljes munkaidejű köztisztviselői álláshellyel bővüljön. Az új
álláshely legkorábban 2017. augusztus 1-től tölthető be.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
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62/2017. (IV 26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Dömsödi
Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma műszaki feladatainak ellátására egy további
felsőfokú végzettségű, teljes munkaidejű köztisztviselői álláshellyel bővüljön. Az új
álláshely legkorábban 2017. augusztus 1-től tölthető be.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

dr. Bencze Zoltán jegyző: Megköszöni a képviselő-testület támogatását, azon lesznek, hogy
ez a döntés maximálisan a település érdekeit szolgálja.
10./ Döntés a III. Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokút esetleges támogatásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Harmadik alkalommal rendezik meg a kerékpáros zarándokutat,
mely karitatív célokat szolgál. A zarándokút során adományokat gyűjtenek az épülő Hospice
Háznak, hogy minél jobb körülmények között tudják majd fogadni a betegeket. Az idén május
20-án érnek Dömsödre, a Kisherceg Gyermekházban szállnak meg. Több ízben 50-100 ezer
Ft-tal támogatta az önkormányzat a Hospice Házat, kérdezi a képviselők véleményét a további
támogatással kapcsolatban.
Varsányi Antal alpolgármester: Hasonlóan az elmúlt évi támogatáshoz, 100 ezer Ft.
támogatást javasol.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………./2017. (IV 26.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Dunamenti

Kistérségi Diakónia által megrendezésre kerülő III. Sárga Szalag Kerékpáros
Zarándokutat 100.000-Ft-al támogatja a saját költségvetéséből.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
63/2017. (IV 26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Dunamenti

Kistérségi Diakónia által megrendezésre kerülő III. Sárga Szalag Kerékpáros
Zarándokutat 100.000-Ft-al támogatja a saját költségvetéséből.
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Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

11./ Egyebek
a./ Csónakház tervezésére beérkezett pályázatok elbírálása
Bencze István polgármester: Településfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalta a bizottság a
csónakház tervezésével kapcsolatos napirendet. A Képviselő-testület korábbi ülésén
meghívásos pályázatot írt ki a csónakház tervezésére, melyre három céget hívott meg. A
felhívásra egyetlen cég adott érvényes pályázatot, amely annyira irreálisan magas összeget
tartalmaz, hogy ezért az összegért a bizottság nem javasolja megterveztetni.
Muzs János képviselő, TFB. tagja: A Településfejlesztési Bizottság álláspontja, hogy
ismételjék meg a kiírást és újabb három cég kerüljön meghívásra csökkentett műszaki
tartalommal.
Bencze István polgármester: A főépítészt is meghívják, mivel jogosult a tervezésre.
Meghívják tehát a Value 4 Reál Kft-t, 1027. Budapest, Kapás u. 6-12.
Vargáné Ágoston Julianna építész tervező – főépítész
Fóris Viktória okleveles építészmérnök 2310. Szigetszentmiklós, Tököli u. 21/b.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………/2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP -4.1.1.-15.-201600004 számú „Vízitúra megállóhely fejlesztése” tárgyú beruházás keretében, a tulajdonát
képező 2344 Dömsöd, Középső-Dunapart 13. szám alatti „Csónakház” generáltervezési
szolgáltatásaira vonatkozó tervezői pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, mivel a
beérkezett ajánlatban szereplő tervezési díjat aránytalanul magasnak tartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy ismételten kérjen
ajánlatokat a tervezési feladatokra. Az ajánlatokat az alábbi tervezőktől kell megkérni:
1. Value 4 Reál Kft-t, 1027. Budapest, Kapás u. 6-12.
2. Vargáné Ágoston Julianna építész tervező – főépítész
3. Fóris Viktória okleveles építészmérnök 2310. Szigetszentmiklós, Tököli u. 21/b.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
64/2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP -4.1.1.-15.-201600004 számú „Vízitúra megállóhely fejlesztése” tárgyú beruházás keretében, a tulajdonát
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képező 2344 Dömsöd, Középső-Dunapart 13. szám alatti „Csónakház” generáltervezési
szolgáltatásaira vonatkozó tervezői pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, mivel a
beérkezett ajánlatban szereplő tervezési díjat aránytalanul magasnak tartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy ismételten kérjen
ajánlatokat a tervezési feladatokra. Az ajánlatokat az alábbi tervezőktől kell megkérni:
4. Value 4 Reál Kft-t, 1027. Budapest, Kapás u. 6-12.
5. Vargáné Ágoston Julianna építész tervező – főépítész
6. Fóris Viktória okleveles építészmérnök 2310. Szigetszentmiklós, Tököli u. 21/b.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

b./ Dömsöd, Középső út felújítására pályázat benyújtás
Bencze István polgármester: Már döntött a képviselő-testület, hogy indul ezen a
Belügyminisztériumi pályázaton, viszont a mérnöki költségvetés olyan összeget hozott ki –
22.600.000.-Ft. – eredetileg a 17 millió Ft-ról döntött a testület. Bizottsági ülésen is elmondta,
ha kivitelező költségvetést kértek volna, akkor 17 millió Ft. körüli költségvetést kaptak volna,
a mérnöki költségvetés mindig jóval magasabb. A pályázathoz mérnöki költségvetést kell
beadni, ennyi lesz. Nem szeretné, ha ennyi önrészt hozzá kellene tenni, a pályázható összeg
egyébként 15 millió Ft. Igyekeznek olyan kivitelezőt választani akinél a felújítás belefér a
keretbe. Most erről az önrész vállalásról kell a határozatban dönteni. A Településfejlesztési
Bizottság tegnap tárgyalta és így fogadta el.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2017. (IV 26.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra" Felső Dunapart
út- Középső út 954 fm. hosszban szilárd burkolatának felújítására.
támogatási igény: 15.000.000.-Ft

önrész : 2 647 000.-Ft

A Képviselő-testület a 17.647.000.-Ft értékű beruházás 15%-nak megfelelő 2.647.000.–Ft
önrészt az önkormányzat 2017. évi saját költségvetésének terhére biztosítja, valamint a
tervezői költségvetés alapján várható további munkálatoknak költségét is saját forrásból
vállalja.
A tervezői költségvetés alapján ezen összeg nagysága 4.881.746.-Ft.
Egyben a beruházás kivitelezőjére és a műszaki ellenőri feladat ellátásra meghívásos
pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a pályázatot az
önkormányzat nevében nyújtsa be, és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat
tegye meg..
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2017. május 02.
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Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
65/2017. (IV 26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra" Felső Dunapart
út- Középső út 954 fm. hosszban szilárd burkolatának felújítására.
támogatási igény: 15.000.000.-Ft

önrész : 2 647 000.-Ft

A Képviselő-testület a 17.647.000.-Ft értékű beruházás 15%-nak megfelelő 2.647.000.–Ft
önrészt az önkormányzat 2017. évi saját költségvetésének terhére biztosítja, valamint a
tervezői költségvetés alapján várható további munkálatoknak költségét is saját forrásból
vállalja.
A tervezői költségvetés alapján ezen összeg nagysága 4.881.746.-Ft.
Egyben a beruházás kivitelezőjére és a műszaki ellenőri feladat ellátásra meghívásos
pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a pályázatot az
önkormányzat nevében nyújtsa be, és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat
tegye meg..
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2017. május 02.

c./ Önkormányzat tulajdonában lévő gréder értékesítése
Bencze István polgármester: Mint ismert, Gyivi János vállalkozó néhány hónappal ezelőtt
felajánlotta, hogy megvásárolja a grédert 250 ezer Ft-ért. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy nem adja el.
Most Madarász András dömsödi lakos tett ajánlatot, aki 350 ezer Ft-ért szintén
megvásárolná.
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint adják el, mert ott fog tönkre menni, ha
nem lesz használva.
Szabó Andrea képviselő: Komoly felújítást kellene rajta végrehajtani, ami sokba kerül,
álltában pedig romlik az állapota.
Véleménye szerint is oda kell adni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező szovjet gyártmányú grédert értékesíti Madarász András dömsödi lakosnak
350.000-Ft-os vételárért.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
66/2017. (IV.26.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező szovjet gyártmányú grédert értékesíti Madarász András dömsödi lakosnak
350.000-Ft-os vételárért.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester: Tegnap a Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülést tartott,
többi között megismerték a Dél-Pest megyei Vízmű ajánlatot. A Képviselő-testület az elmúlt
évben felhatalmazta arra, hogy tárgyaljon más szolgáltatókkal is, mivel a DAKÖV-vel
elégedetlenek. Az utóbbi hetekben felgyorsultak az események. Dömsödön megnyugodtak a
kedélyek, olyan állapotba került a rendszer, hogy használható, két hónapja nem volt olyan
jelzés a rendszerrel kapcsolatban, hogy nem tudják használni a fürdőszobát stb. Ugyanezek a
problémák a társtelepüléseken megvoltak, s eljutottak odáig, hogy a gesztor önkormányzat –
Ráckeve – vezetésével felvették a kapcsolatot a Dél-Pest megyei Vízmű vezetőjével, akivel
hétfőn fél 10-től délután fél 3-ig tárgyaltak. Valamennyi polgármester azt az álláspontot
alakította ki, hogy a testület elé viszi ezt a döntést, hogy felmondják a DAKÖV-vel az
üzemeltetési szerződést. Abban az esetben lehet 2018. januártól új szolgáltatóval szerződni,
ha 2017. április 30-ig felmondják a szerződést. Tegnap bizottsági ülésen javaslatot tett arra,
hogy vegyék le a napirendről, mivel nincs kellőképpen előkészítve, nincsenek
dokumentumokkal alátámasztva. A jegyző utána nézett az idevonatkozó jogszabályoknak,
hogy a milyen körülmények között lehet felmondani a meglévő szerződést, semmi nem áll
meg. Fennáll a veszélye, ha megalapozatlanul mondanak fel egy üzemeltetési szerződést, akár
10 millió Ft-ra is elmarasztathat a bíróság. Ennek az ódiumát nem vállalja fel. Ráckeve
képviselő-testületének bizottságai tárgyalták és azt a döntést hozták, hogy mondják fel a
szolgáltatási szerződést. Szigetbecse Makád önkormányzata is azon az állásponton van, hogy
nincs megalapozva ez a felmondás, ettől függetlenül, ha Ráckeve a felmondás mellett dönt, ők
velük mennek.
Nincs megalapozott lehetőség arra, hogy Ráckeve jegyzőkönyvek és kialakult vélemények
nélkül, ami megindokolná a felmondást, végig tudná vinni. Apaj nem is tudott róla, Apaj a
csatornával a társulás tagja. Azért felmondani egy nehezen bukdácsoló szerződést, hogy utána
egy sokkal jobb szerződést kössenek, ezt így nem lehet megcsinálni. Itt önkormányzati
vagyon kezelésről van szó, ivóvíz ellátásról van szó. Felelőtlenség lenne felmondani. Az
utóbbi időben 4-5 alkalommal leültek a társulás polgármesterei a DAKÖV. legfelsőbb
vezetőivel, tárgyaltak a szolgáltatás visszásságairól. Probléma volt a bérleti díj miképpeni
felhasználása, sokat tárgyaltak, sok mindent kiegyenesítettek. Teli vannak jegyzőkönyvekkel,
mely az ivóvízellátással, csatorna szolgáltatással, bérleti díjak felhasználásával, meglévő
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csatornahálózat felújításával, a meglévő szennyvíztisztító felújításával kapcsolatban. Nem
mindenben értettek egyet, lényeg, hogy most véleménye szerint egyet tudnak tenni, tovább
tárgyaljanak, próbáljanak javítani a szolgáltatás színvonalán, amennyiben nem megy, az év
második felében elő lehet készíteni 2018. év eleji döntést, dokumentumokkal alátámasztva,
úgy, hogy 2018. április 30-al fel tudják mondani, ha szükséges.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Felhívták Ráckeve és a társulásban résztvevő önkormányzatok
figyelmét, hogy ezt a szerződést rendkívüli felmondással lehet felmondani, akkor, ha a
szolgáltató az üzemeltetési szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét súlyosan
vagy huzamosabb időn keresztül megszegte. A súlyos szerződés szegést okszerűen meg kell
határozni. Konkrétan meg kell mondani, hogy a konkrétan a szolgáltató a szerződés szerinti
kötelezettségét melyike, hogyan, milyen terjedelemben, milyen időtartamon keresztül sértette
meg. Tudomása szerint egyik önkormányzat sem tudja ezt bíróság előtt megvédeni, ezen felül
elindult egy olyan folyamat, amely a hibák kijavítására utal. Másik dolog, ha a súlyos
szerződésszegés oldalát nézik, azokat a problémákat próbálják behozni ebben a körbe, azt is
mérlegelni kell, hogy mennyiben a szolgáltató felelőssége,illetve mennyiben volt a
közműtulajdonos önkormányzatok felelőssége. A DAKÖV az előző szolgáltatótól egy erősen
amortizálódott közműhálózatot örökölt. Ez is benne van, hogy ez mennyire az ő hibája.
Dömsödön ahogy elindultak a problémák, felmérték, milyen összegbe kerül, milyen lépéseket
kell tenni, ami a vákuumos rendszer aknáiban előfordult, azok a problémák már megszűntek.
Ami gond, hogy pénzügyi jellegű problémák vannak, tisztázatlan kérdések, amely szintén
nem kizárólag a szolgáltató sara, ez visszavezethető arra az időszakra, amikor a gesztor
önkormányzat számár sem teljesen világosak ezek a kérdések, úgy gondolják, hogy közös ez a
probléma. Ami furcsa, függetlenül attól, hogy voltak a polgármestereknek megbeszélései,
hirtelen és az utolsó pillanatban állt elő Ráckeve olyan drasztikus javaslattal, és egy
szolgáltatóval történt elvi tárgyalással, hogy ezt minden előzmény nélkül képviselőtestületeken átvinni úgy, hogy több ezer embernek a leggyakrabban igénybe vett
közszolgáltatását érinti, ez meredek kérdés. Hiányolja, hogy csak egy szolgáltatóval
tárgyaltak, más szolgáltatók nem lettek megkeresve. Fontos kérdések merülnek fel, mielőbb
felmondanak egy szerződést, s megpróbálnak egy másik szolgáltatóhoz átkerülni. Alapvető
kérdések, hogyan érinti ez a lakosságot, mire számítsanak, nekik egy komplett számlázási és
egyéb rendszere van, hogy borul az fel, mi történik a hátralékok kezelésévek, átvételével.
Mennyire van tudomása az új szolgáltatónak, műszakilag mit vesz át. Két szerződéssel
rendelkezik minden önkormányzat, ivóvíz, melyet minden település önállóan kötötte meg és
mellett ott van a szennyvíz szolgáltatásra vonatkozó szerződés, ahol közös tulajdonban van a
teljes szennyvízhálózat, a mai napig nincs kiadva az önkormányzatoknak a rájuk eső
vagyonrész, amely a vezetékhálózatra vonatkozik, illetve közös tulajdon az egyes átemelők,
illetve a szennyvíztisztító telep. A törvény lehetőség ad arra, hogy ÁFA. befizetés nélkül lehet
rendezni ezt a kérdést, a közös tulajdonban maradó vagyonelemekre lehetőség van egy olyan
megállapodásra, ahol az egymás képviseletét, döntéshozatalt társulás nélkül is le tudják
szabályozni. Erre korábban már felhívták a figyelmet, de még nem rendeződött. Jelenleg a
közös tulajdoni szabályok érvényesülnek. (Ismertette a közös tulajdon esetében a szerződés
felmondásának szabályait) Lesz egy olyan furcsa helyzet, hogy Dömsöd pl. nem mond fel,
Apaj pedig az egészről nem tud, annak ellenére, hogy társtulajdonos, ott maradnak az ivóvíz
szolgáltatásra vonatkozó szerződések, egy megoldhatatlan helyzet fog kialakulni.
Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy ezen ismeretek birtokában egyetértenek a
téma napirendről történő levételével.
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Varsányi Antal alpolgármester: Elmondta egy korábbi napirend kapcsán, hogy túl sok nagy
költés már nem lehet, úgy gondolja, nem kell három millió Ft-ért gépet vásárolni, lehet
olcsóbban házilag, vagy lehet bérelni, amit feldolgozzák a fatörmeléket brikettnek. Harmadik
lehetőség, nem kell mindent felaprítani, a nagyobb ágakat csak fűrészelni. Nem kell
mindenhez gépet vásárolni, lehet bérelni, egy-két hónapra.
Szabó Andrea képviselő: Kellene készíteni megvalósíthatósági tervet, hogy hatékonyság
szempontjából melyikkel hogy jönnének ki. Akkor látnák, hogy lenne gazdaságosabb. A
három tűzifa kereskedőnél nagy mennyiségű faháncs, fűrészpor keletkezik, ezt le tudják adni
Taksonyban ingyen, és gyárt belőle tüzelő anyagot (téglákat) nagyon jól ég, nagy kalóriája
van, csak ragasztó anyagot kell hozzá tenni.
Nagy hatékonysággal, olcsón tüzelnek az intézményekben ebből az anyagból.
Varsányi Antal alpolgármester: Nincsenek eszközök pillanatnyilat, amivel tüzelni lehet.
Egyetlen helyen tudnak darálékkal fűteni, az óvodában.
Szabó Andrea képviselő: Amit kiosztanak tűzifát segélyként, az forintosítva nagyon nagy
összeget tesz ki, ha ezt a tűzifa segélyt ki tudnák ezzel a brikettel váltani, akkor ez
megtakarítást eredményezne.
Javasolja, hogy bízzon meg a képviselő-testület a képviselők közül 2-3 személyt, aki elmenne
két-három ilyen gyártó céghez, megnéznék, akkor látnák a pontos számokat, s ezután
tudnának jó döntést hozni. Ebben szívesen részt venne.
Christoph Gáborné: Kiskunlacházán van tudomása szerint biobrikett gyártó cég.
Mezőgazdasági termékek melléktermékéből gyártják a brikettet.
Hangzavar!
Muzs János képviselő: Megköszöni a település fenntartó csoport segítségét, amit az
ipartestület részére nyújtott, két ajtót kellett beépíteni az ipartestület székházába. Határidőre a
pályázati lezáráshoz kellett, köszöni az Ipartestület nevében a segítséget.
Szabó Andrea képviselő: Oktatási Bizottsági ülésen beszéltek az önkormányzat
weboldaláról, megállapították, hogy jelentősen nőtt a weboldalt látogatók száma. Kérdésként
felmerült, hogy a továbboszthatóság a facebook felé működik-e? Nem volt eddig átjárhatóság
a facebookra.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Eddig úgy oldották meg, hogy linket szúrtak be a fb-ra, sok
mindent úgy csinálnak, hogy be is linkelik közvetlen a fb-ra. Nagyon sok cikket úgy töltenek
fel, hogy belinkelik a fb-ra.
Bencze István polgármester: Ami az önkormányzat honlapjára felkerült, azt felteszik a
facebook oldalára is.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Van olyan módja a weboldalaknak, hogy amit feltesznek a
weboldalra, ráoszthatóvá válik a fb-ra, a hírportálok is így működnek.
Korona Sándor képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta, gratulál a fásítási programhoz,
mely a főút mellett történt, nagyon jó sikerült, tetszik a lakosoknak is, hogy ilyen sok fa ki lett
ültetve. Reméli megbecsülik az ott lakók.

Megjegyzés [d1]: tott
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A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen hatósági ügyeket tárgyalt. (külön
jegyzőkönyvben rögzítve.)
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülést bezárta.
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