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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. december 20.
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,
Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, képviselők, Zsoldos
Gáborné gazdasági vezető, dr. Tenke Edit Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető-helyettes,
Madarász Mária óvodavezető, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Vass Ilona Dömsödi
Hírnök főszerkesztő, Tarr-Sipos Zsuzsa TFB. bizottság tagja.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, a jelenlévő intézményvezetőket, a
meghívottakat. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselőből 8 képviselő jelen van, az
ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra
bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…………/2017. (XII.20.) 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./ 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv
4./ KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás
módosítása
5./ Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás társulási megállapodás módosítása
6./A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a köztisztaság helyi szabályairól szóló
rendelet-tervezet megvitatása
7./ Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet-tervezet
8./ Dömsöd Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi
rendelet-tervezet elfogadása
9./ Dömsödi Értéktár 2018. évi tervei
10./ 6688 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás
11./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve
12./ Dömsödi Utánpótlás SE kérelme
13./ Egyebek
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Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
203/2017. (XII.20.) 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./ 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv
4./ KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás
módosítása
5./ Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás társulási megállapodás módosítása
6./A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a köztisztaság helyi szabályairól szóló
rendelet-tervezet megvitatása
7./ Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet-tervezet
8./ Dömsöd Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi
rendelet-tervezet elfogadása
9./ Dömsödi Értéktár 2018. évi tervei
10./ 6688 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás
11./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve
12./ Dömsödi Utánpótlás SE kérelme
13./ Egyebek
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el,
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

Bencze István

…/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
204/2017. (XII.20.) 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.)
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy tegnap megtörtént
a sportpark műszaki átadása. Azért nem tájékoztatták a képviselőket az ünnepélyesebb átadás
céljából, mert az átadás pontos időpontja nem volt ismert, ugyanis azon a napon több – 16-17
– műszaki átadásra került sor. Ma Kecskeméten járt, az Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ülésén, ahol döntöttek újabb települések
csatlakozásáról.
Lázár József képviselő: Tárgyalt a polgármester a Kajak-Kenu Szövetségben Schmidt
Gáborral, pozitív, negatív volt a tárgyalás? Második kérdése, tárgyalt Nemeskürti esperessel,
tudni-e már, hogy mikor indul az építkezés?
Bencze István polgármester: A tárgyalás folyamán az a benyomás alakult ki, hogy az elnök
úr nem örül annak, hogy Dömsödön két kajak-kenu egyesület működik. Ígéretet tett arra, ha
tavasszal meg tudnának szervezni itt egy kerekasztal beszélgetést, ahol hogy mindkét
egyesület vezetői asztalhoz tudnak ülni, akkor lejön és segít.
Templom építésével kapcsolatban nincs semmi, még a kivitelező sincs meg. Elmondja, hogy
felvetődött annak a gondolata, hogy a templommal szembeni, önkormányzati ingatlant az alatt
lévő pincével hasznosítsák. Kéri az építést, hogy készítsen tervet az ingatlanról. Januárban jó
lenne együtt megtekinteni a közel 150 m2 nagyságú pincét, és közösen találnának célt a
hasznosításra.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az egyházmegyei főépítész utalt arra, hogy gondolkodnak abban,
hogy a templom közvetlen közelében lévő olyan ingatlanokat, amelyek rontják a
településképet, amennyiben a tulajdonosok eladnák, meg szándékoznak venni, s rendeznék
azokat is.
Bencze István polgármester: A jegyző részt vett a katasztrófavédelem megyei szervezete által
Ráckevén tartott tájékoztatót. Kéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket röviden az
elhangzottakról.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Kiemelt témája a ráckevei tűzoltóság működése volt. A tűzoltóság
működésének költségeit az állam fele részben állja, a többit az önkormányzatnak kell
előteremteni. Valamennyi önkormányzat hozzájárul, Dömsöd évek óta 500 ezer Ft-tal
támogatja a működtetést. Jogszabály szerint lakosságarányosan kellene megosztani a
működési költségeket. Eszerint Dömsödnek 5.960 ezer Ft-tal kellene hozzájárulni. A
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katasztrófavédelem azt javasolta, hogy 10 %-tól próbáljanak elmozdulni. A jövő évi
költségvetés tervezésekor meg kellene vizsgálni, tudnának-e valamivel többet adni a
tűzoltóknak, szinte az ÖTE mellett a legtöbb káresetnél itt vannak, a viharkárok
felszámolásában is nagy szerepük volt annak ellenére, hogy már csak minimális létszámmal
működnek, a létszámuk már nem csökkenthető. Ha egy kis mértékben tudnák emelni a
támogatást, pozitív lenne. Átlagban a többi település a rájuk rótt támogatást az 1/4 - 1/5 szokta
viselni. Kiskunlacházának 10 millió Ft. körüli lenne az éves hozzájárulása, 2 millió Ft-ot
fizet.
Lázár József képviselő: Itt van az ÖTE., látja amikor vonulnak, az önkormányzat próbálja
támogatni, állami támogatást nem kapnak egy fillért sem. Ha összeadják ezt és a
katasztrófavédelemnek adott támogatást, az nem 500 e Ft.,
Korona Sándor képviselő: Véleménye szerint a helyieket kellene elsősorban támogatni, ők
vannak itt rögtön, utána Ráckevét. Ráckeve egészen már kondíciókkal, anyagi lehetőségekkel
rendelkezik. Dömsödön elég sok az öngyulladásos, véletlen tüzek száma. Van-e lehetőség
arra, hogy ne ingyenes szolgáltatás legyen, hanem akinek volt tüze, kártérítés címén
hozzájáruljon a tűzoltáshoz. Szándékos tűzgyújtással a közösség pénzét veszik el és az
idejüket. Lehet, hogy három fánál oltják a tüzet, ugyanakkor a faluban leég egy ház. Nem
lehetne, hogy azok fizessenek?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha szándékos gyújtogatásból kár van, ha kiderítik, akkor lenne rá
lehetőség, az otthon keletkező tüzeket nem lehet, mert a tűzoltás nem vállalkozásként
működik, azzal számolni kell, hogy közveszélyt előznek meg.
Varsányi Antal alpolgármester: Tudomása szerint az ÖTE-t is 500 ezer Ft-tal támogatja aza
önkormányzat. Az 1 % komoly tétel, fel kellene ajánlani az ÖTE támogatására.
Bencze István polgármester: Valóban Ráckeve nagyon sokat segít a tűzoltásban. Azért
kellene a költségvetés tárgyalásakor néhány százezer Ft-tal megtoldani a támogatást, mert ha
nem teszik, félő, hogy érvényesítik azt a jogukat, hogy a jogszabály szerint lakosságarányosan
kérik a támogatást, az pedig nem 1 millió Ft. lenne, hanem 5-6 millió Ft.
Szabó Andrea képviselő kérdezi, hogy a Bethlen Gábor pályázat miről szól?
Bencze István polgármester: A testvérvárosi kapcsolatról. A fűriek pályáznak Dömsöd
segítségével. A települése 750 éves évfordulója alkalmából lesz egy nagyobb szabású
rendezvényük, ehhez szeretnének pályázni. A legfrissebb pályázati eredményt, 2,9 millió Ftot nyertek a FM- től a híd mellett egy móló építésére.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
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:
205/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozati javaslat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2018. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2017-2020. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét elfogadja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
206/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2018. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2017-2020. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét elfogadja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

4./ KDV Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Tárulás Társulási
megállapodás módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
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dr. Bencze Zoltán jegyző: A megállapodás módosítása két dologról szól, egyrészt a DunaTisza Közi átszervezés miatt, akinek nincs rekultivációs kötelezettsége, kiléphettek január 1én a társulásból, annak a kivezetése történhet meg, illetve, akinek rekultivációs kötelezett van,
mint Dömsödnek, ott a közszolgáltatás szervezésére vonatkozó hatáskör kerül visszavonásra
a KDV-től, mert ezt január 1-től a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás gyakorolja, ennek átvezetése történik meg.
Lázár József képviselő: Ebből a térségből Lórév, Makád, Szigetbecse település ment ki, itt
megszűnik a szemétszállítás?
Bencze István polgármester: Nem. Ebből a Társulásból átkerülnek a DTKH. társulásba, eddig
Székesfehérvárra járt, ezentúl Kecskemétre. Ugyanide tartoznak továbbra is, ugyanebben a
szolgáltatásban vesznek részt, de ők már nem lesznek tagjai a Fehérvári társulásnak, Dömsöd
viszont amíg van rekultivációs kötelezettsége, addig mindkét társuláshoz tartozik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
az alábbiak szerint fogadja el:
I.

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt
szereplő Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata,
Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata,
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a
következők szerint:
Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései,
kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett szilárdhulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról
szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében
elhelyezkedő
tagönkormányzatokra.
A
Duna-Tisza
közében
elhelyezkedő
tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község
Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi
Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község
Önkormányzata,
Dunatetétlen
Község
Önkormányzata,
Dunavecse
Város
Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér Község
Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község
Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton Község
Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község
Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség
Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.
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3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul:
a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított
rendeletalkotási tárgykörben,

4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul:
részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program
környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló
adatokat, információkat megadja,
5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.
II.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
207/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
az alábbiak szerint fogadja el:
I.

5. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt
szereplő Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata,
Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata,
6. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a
következők szerint:
Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései,
kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett szilárdhulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról
szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében
elhelyezkedő
tagönkormányzatokra.
A
Duna-Tisza
közében
elhelyezkedő
tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község
Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi
Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község
Önkormányzata,
Dunatetétlen
Község
Önkormányzata,
Dunavecse
Város
Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér Község
Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község
Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton Község
Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község
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Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata,
Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.

Taksony

Nagyközség

7. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul:
a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított
rendeletalkotási tárgykörben,

8. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul:
részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program
környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló
adatokat, információkat megadja,
5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.
II.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

5./ Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Négy új tagja van a társulásnak, amelynek Dömsöd is alapító
tagja, módosítani kell a társulási szerződést, minden településnek jóvá kell hagynia.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bencze István
polgármester fenti tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás I. számú
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza
Bencze István polgármestert annak aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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208/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bencze István
polgármester fenti tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás I. számú
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza
Bencze István polgármestert annak aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

6./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a köztisztaság helyi szabályairól szóló
rendelet-tervezet megvitatás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az új rendelet-tervezetbe kizárólag a szigorúan vett köztisztasági
szabályok, illetve a hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó helyi szabályozás
került be, az a szöveg, ami az új szolgáltató által kiadott tájékoztatás, hogy hogyan látja el a
szolgáltatást az adott területen, összhangba lett hozva. Ami jelentős változás, hogy egyetlen
nap lesz a telelésen a hulladékszállítás, csütörtöki napon. Pontosították a mentesítésre
vonatkozó szabályokat is.
Korona Sándor képviselő: Régebben három napon gyűjtötték a hulladékot, egy nap volt a
hét vége az üdülőknél. Mikor a Becker Pannónia Kft. átvette, költséghatékonysági
szempontból áttették két napra, plusz egy üdülőre. Nehéz volt az átállás, ha bármi probléma
adódott a járművekkel volt csúszás. Kétkedve fogadja, akárhány autót is hoznak ide, hogy
teljesíteni tudják akár a szelektív, akár a lakossági kommunális hulladékgyűjtést egy nap alatt.
Azt is kétli, ha az üdülők kiteszik vasárnap este a hulladékot, hogy a zsák csütörtökig egybe
marad. Itt az üdülő sajátosságát figyelembe kellene venni. Ezáltal költséghatékonyabb lesz a
szállítás, a szolgáltató még több pénzt fog megspórolni, mennyivel emelik az úthasználati
díjat?
Bencze István polgármester: Erről a jelenlegi szolgáltatóval még nem hangzott el semmi, egy
hónapja történt a váltás. Januártól fizetik azt, amit a Vertikál Zrt-vel kialkudtak. Ezt is
becsületből, mivel semmilyen szerződésük nincs. Várják meg az eredményt, hogy működik,
ha nem jól működik, meg fogják kifogásolni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A szolgáltató valóban próbálják csökkenteni a költségeiket, 2012.
óta nem lehetetett a szolgáltatási díjat emelni, várhatóan ez a jövőben is be lesz fagyasztva. A
díjbeszedést sem a szolgáltató látja el, az állam szedi be, s valamikor hozzájutnak a
pénzükhöz. Vannak kisebb cégek, amelyek már becsődöltek, ezt a rendszer is hozza magával.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
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17/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a köztisztaság helyi szabályairól
A rendelet kihirdetve: 2017. december 21.
A rendelet hatályba lép: 2018. január 1.

7./ Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet-tervezet
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ugyanaz, mint a korábbi köztisztasági rendeletben szereplő
rendelkezések, csak átemelte egy új rendeletbe, mert nem tartozott a köztisztasági rendeletbe.
Jobb, ha önálló rendelet, így az állampolgárok sokkal könnyebben megtalálják, mint egy
hulladék szállítási rendelet végén.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
18/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet
az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
A rendelet kihirdetve: 2017. december 21.
A rendelet hatályba lép: 2018. január 1.

Bencze István polgármester: A főépítész asszonynak megköszöni a munkát, úgy gondolja,
hogy a következő évtizedekre iránymutató lesz.
8./ Dömsöd Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi
rendelet-tervezet elfogadása
Előadó: Bencze István polgármester
/Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác TFB. elnöke: A bizottság az arculati kézikönyvet és a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja. Elhangzott két javaslat, egyik, hogy kerüljön be a kézikönyvbe Tóbisz
Lászlóné köszöntője is, mivel nagyon sokat dolgozott a könyvön, nagy segítsége volt a
főépítésznek. Másik javaslat, hogy kerüljön bele az újságba, illetve a honlapra egy köznapi
nyelven készült tájékoztatót, hogy a lakosság is értse, miről van szó, miért volt szükség erre.
Tarr-Sipos Zsuzsa TFB. tagja: Hiányolta a kézikönyvből a térképet, nem volt benne. Van
egy üres oldal és fent van a cím a térképnek, nincs benne térkép. A rendeletnél is csak a
szöveges lehatárolást találta meg.
Az eltérő karakterű területeket lehatároló térkép nincs egyik mellékletben sem, a TAK-ból is
hiányzik és a rendelet mellékleteiben sincs.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: A mostaniban benne van. Elképzelhető, hogy
valamilyen technikai ok miatt nem jelenik meg. Amikor összekonvertálta, benne volt, utána
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néz és a véglegesbe mindenképpen megjelenik. A 2. melléklet két oldalból áll, első oldal
szöveg, második oldal térkép.
Tarr-Sipos Zsuzsa: Ott is szeretne volna jelezni, az első térképet nézte csak, hogy ha valaki
keresi az utcáját, nem lehetne egy olyan térképet csinálni, amelyen látszódik az utca, egy két
fő utcanév. Elég nehéz tájékozódni.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: A 2. mellékleten látszik. Azok az utcanevek, amelyek
a rendeletben szerepelnek, rajta vannak, a közök nagy része is látszik. Nincs olyan
iránymutatás, ami azt írja, hogy ez egy olyan térkép legyen, ahol minden utca fel van tüntetve,
azok az utcák, amelyek a rendeletben konkrétan szerepelnek, azok fel vannak tüntetve. 2. sz.
melléklet 2. oldala a rendelethez.
Bencze István polgármester: Bizottsági ülésen kellett volna ezt megbeszélni.
Tarr-Sipos Zsuzsa: Hiányzik az arculati kézikönyvből a térkép, ezt hiányolja.
Egy dolgot szeretne még jelezni, hogy a rendeletben párkánymagasságot nem határozhatnak
meg és ez benne van. A 314-es előírja, hogy szintszámot és az épület legmagasabb pontját
határozatják meg, mert a párkánymagasságot a helyi építési szabályzat határozza meg.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: Ha úgy dönt a képviselő-testület, a párkány
magasságot kiveszi, helyette szintszámot tesznek bele, bár az állami főépítész nem volt ilyen
jellegű kifogása. Más települések arculati kézikönyvében is benne van.
Ispán Ignác TFB elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja, a párkánymagasság nem került
szóba.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozati javaslat

I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati
Kézikönyv és a településképi rendelet véleményezési szakaszában beérkezett
véleményekre adott válaszokat elfogadja „A véleményezési szakaszban beérkezett
vélemények és a véleményekre adott válaszok” című mellékletben foglalt tartalommal.

II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati
Kézikönyvet elfogadja.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az elfogadott kézikönyv és településképi rendelet közzétételéről
gondoskodjon a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban
Rendelet) 43./B §. (1) bekezdése szerint.

III.

Felelős: Bencze István polgármester
A végrehajtásban közreműködik: dr. Bencze Zoltán jegyző, Vargáné Ágoston Julianna
főépítész
Határidő: 2018. január 1.
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
209/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi
Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet véleményezési szakaszában beérkezett
véleményekre adott válaszokat elfogadja „A véleményezési szakaszban beérkezett
vélemények és a véleményekre adott válaszok” című mellékletben foglalt tartalommal.

IV.

V. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati
Kézikönyvet elfogadja.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az elfogadott kézikönyv és településképi rendelet közzétételéről
gondoskodjon a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban
Rendelet) 43./B §. (1) bekezdése szerint.

VI.

Felelős: Bencze István polgármester
A végrehajtásban közreműködik: dr. Bencze Zoltán jegyző, Vargáné Ágoston Julianna
főépítész
Határidő: 2018. január 1.

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
19/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet
Dömsöd Nagyközség településképének védelméről és minőségi alakításáról
A rendelet kihirdetve: 2017. december 21.
A rendelet hatályba lép: 2018. január 1.

Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint egy nagyon színvonalas munka készült el,
hosszú távra hasznos lesz úgy az építtetőknek, miként a község vezetésének. Ami miatt
elindították az egészet, egy millimétert nem közelítettek ahhoz, hogy pl. egy templomot
hogyan lehet építeni.
9./ Dömsödi Értéktár 2018. évi tervei
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Tarr-Sipos Zsuzsa: Ez évben gyűltek az anyagok, egyre több anyag összegyűlt. Mint az
írásbeli előterjesztésben is szerepel, jövő évben szeretnének falusi rendezvényekbe
bekapcsolódni, illetve szervezni egy-két dolgot. Ehhez kérnék a képviselő-testület
támogatását, költségvetésre is szükségük lesz. A költségvetés nagy részét elviszi a mobil
kemence, amely nagyon jól használható lenne egyéb falusi rendezvényeken is. Ez

13
tulajdonképpen az önkormányzat magának vásárolná, hisz az Értéktár az önkormányzat
bizottsága. Több olyan rendezvény is volt már tavaly, ahol tudták volna használni a kemencét.
Azért választották a mobilt, hogy bármilyen rendezvényre elvihető legyen, színesítené a falusi
rendezvényeket.
Bencze István polgármester: Az előterjesztésben konkrét összeg is szerepel, a költségvetés
összeállításakor térjenek vissza rá, maga részéről maximálisan támogatja, hiszen értékteremtő
munkát végeznek.
Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: A képviselő-testület döntött, hogy legyen értéktár a
településen. A kormányrendelet tartalmazza, hogy ehhez szükséges ügyviteli, egyéb tárgyi
feltételek és valamennyi költségvetés biztosítása. Eljutottak odáig a gyűjtéssel, hogy
szükségessé váltak tárgyi beruházások is, szeretnék az összegyűjtött anyagokat a közönségnek
megmutatni, ehhez szükséges valamennyi pénzt, nem tudnak tovább fejlődni, ha ezt nem
biztosítják az értéktárnak. Javasolja a bizottság, hogy a következő évre kapjanak
költségvetést.
Lázár József képviselő: Az értéktár is gyűjti a eszközöket, az OMK. nagy termében is a
karzaton. Felmerült többször, hogy keresnek olyan helyet, a hol ezeket a tárgyakat meg
tudnák őrizni. Jövőre gondolkodjanak, hol lehetne erre a célra helyet biztosítani.
Bencze István polgármester: Felmerült a Bajcsy Zs. utcai pince is, amit ki lehetne alakítani
helytörténeti gyűjteménynek.
Korona Sándor képviselő: Gratulál az Értéktár Bizottság minden tagjának, az eddigi
munkájuk szép volt, színvonalas, magukra találtak, kezdik érezni, mire is hivatottak. Mobil
kemencénél meg kellene nézni a feltételeket, ne hogy probléma legyen. (árusítás, hol készítik,
ki készíti, mit készítenek stb.)
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Értéktár
működéséhez szükséges pénzügyi fedezetről a 2018. évi költségvetésében hoz döntést.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
210/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Értéktár
működéséhez szükséges pénzügyi fedezetről a 2018. évi költségvetésében hoz döntést.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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10./ A dömsödi 6688 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal egy tartózkodás
mellett azt a döntést hozta, hogy maradjon meg a rendezési terv alapján az út. Olyan
kompromisszumos javaslat is elhangzott, hogy amíg az önkormányzat nem akarja
hasznosítani, megépíteni az utat, maradjon meg a jelenlegi tulajdonos művelési joga. Van-e
arra reális lehetőség, hogy a közeljövőben lesz pénz ennek a területnek a megvásárlására,
vagy kisajátításra.
Bencze István polgármester: Képviselő-testületi döntés kérdése. Minden olyan dologra van,
amiről a képviselő-testület dönt, egy bizonyos határig.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha kisajátításban gondolkodik az önkormányzat, azt tudni kell,
hogy itt már nem alku tárgya az ár, szakértő fogja felértékelni az ingatlant, és megállapítja, mi
az az összeg, amit az önkormányzat köteles megfizetni. Előtte egy alkufolyamatot meg kell
kísérelni. Tájékoztatta a testületet, hogy az utolsó kisajátítás – CBA parkolóból megvett egy
személy 200 ezer Ft-ért egy területet az ÁFÉSZ-tól, az értékbecslő 2003-ban több, mint fél
millió Ft-ra értékelte, ezt kellett az önkormányzatnak kifizetni.
Varga László műszaki főtanácsos: Az előterjesztésben szerepel a neve olyan formában, hogy
javasolta a kérelmezőnek, hogy vásárolja meg az ingatlant. Ez tévedés. Kincses Lajos
felkereste, hogy kerítést szeretne építeni. A helyszínen és a térképen is megtekintette, s látta,
hogy közműveket is érint az ingatlan, többek között föld alatti tűzcsapot is, s ha lekeríti, nem
lehet hozzá férni. Ekkor jelezte a tulajdonos felé, hogy szeretne ott lenni a kimérésnél is,
megnézik hova kerül a kerítés, a tűzcsapot kihelyezik közterületre. Ekkor Kincses Lajos már
régen megvásárolta az ingatlant, semmi képen sem tudta volna javasolni, hogy ne vegye meg.
Varsányi Antal alpolgármester: Ha a tulajdonában van az ingatlan, akkor vicces, hogy addig
használja a saját ingatlanát, amíg az önkormányzat nem alakítja ki az utat. Ha fontos indok
van, sajátítsák ki. Jelenleg Kincses Lajos tulajdonában van, azt csinál rajta, amit akar. Amíg ki
nem sajátítják, az építési szabályzatnak megfelelően gazdálkodhat rajta.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A kisajátítással kapcsolatban: Nem tudni mennyit állapít meg a
szakértő, a kisajátítási eljárásban mire jogerősen fizetési kötelezett keletkezik, az nem 2018.
lesz, 2019-2020.
Korona Sándor képviselő: Javasolja, hogy elhalasztják és próbálnak egyezkedni, hátha
megérti, hogy út, közösségi érdek, ha nem lehet vele egyezkedni, akkor egy későbbi
időpontban kezdjék el a kisajátítási folyamatot, meg tudják mi mennyi, s ezt járják végig.
Rendszeresen jár azon a részen és az ott lakók rosszallásukat fejezik ki, hogy megtörték az
utat Kincses Lajos. A korábban normális utcát leszűkítették, a bejárás nagyon nehéz. Volt aki
önként leadott az útból, hogy szélesebb legyen az utca, most pedig teljesen le lesz zárva,
mentő, tűzoltó vagy nagyobb teherautó zsákutcába kerül, nem tud megfordulni. Az
önkormányzatnak a többség érdekeit kellene képviselni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A kisajátításról most nem lehet dönteni, azt egy alkufolyamatnak
kell megelőznie, a kisajátítás szabályai szerint a felek köteles megkísérelni szerződéses úton
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rendezni, ezt csak akkor lehet, ha bizonyíthatóan le lehet dokumentálni, hogy az adás-vételi
szerződés megkötése meghiúsult.
Bencze István polgármester: Ennek az információnak a birtokában javasolja, hogy a
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az ingatlan tulajdonossal történő tárgyalásra.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy a dömsödi 6688 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás kérdésében
tárgyaljon az ingatlan tulajdonosával az ingatlan esetleges megvásárlásáról.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2018. január 31.

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
211/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy a dömsödi 6688 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás kérdésében
tárgyaljon az ingatlan tulajdonosával az ingatlan esetleges megvásárlásáról.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2018. január 31.

11./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva./
dr. Bencze Zoltán jegyző: A munkatervbe beépítésre kerültek a beérkezett javaslatok, a lejárt
határidejű határozatoknál nem csak a formálisan elfogadott határozatokról, a formátlan
felvetésekről is történjen beszámoló, ez a napirend kötelező része. A képviselő-testület
munkatervére vonatkozó meghívás rendjére vonatkozó szabályokat a bizottság tagjaira is
alkalmazni kell.
Csikós Lászlóné képviselő: Az csak tévedés, hogy május 1-re tervezték a Dömsödi Napokat?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Igen tévedés, az elmúlt évhez hasonlóan júliusban lesz.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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…/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018 évi munkatervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos 2018. december 31-ig

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
212/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018 évi munkatervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos 2018. december 31-ig

12./ Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 14. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Nagyon komoly feladatot lát el a DUSE új vezetése, némi
anyagi problémákkal, ezért fordultak segítségért.
Szabó Andrea képviselő: Az előző TAO évben a korábbi vezető egy kis hibát vétett,
beduplikálta a pályázatban a csapatok számát, ezt a hibát a mostani évben korrigálta az
MLSZ. Lecsökkentették a pénzüket, nem tudtak az idén beadni TAO. pályázatot. Ez azt
jelenti, hogy ennek a szakosztály a működtetésére csak ez a forrás van, illetve némi tagdíj.
Alapvetően TAO-ból élnek, s nem tudtak beadni pályázatot, a tavalyi meghosszabbítást
kapták év végéig. Jelenleg két teljes állású edzőt foglalkoztatnak bejelentve, ez havi szinten
430 ezer Ft-ba kerül, jelenlegi állás szerint januárig tudják fizetni őket. Emellett a csarnok díja
egy komoly összeg, ez már nem fér bele. Gond lesz, hogy május júniusig az edzőket hogy
fizetik, hogy tudják a tagdíj befizetésekből a fizetést és a járulékot megoldani. Ebben
komolyan érintett a csarnok vetője is, akinek ez megélhetési formája, ez a pénz hiányzik a
bevételéből és a DUSE nem tudja odaadni. Ha nem tudnak bemenni a csarnokba, akkor
hidegben kell edzeni.
Bencze István polgármester: Az egész összeg a 2018-as költségvetést érinthetné, az idén már
nincs rá mód, mivel a 2017-es évet már zárják le. 750 ezer Ft-os kérelem van, kérdezi a
képviselők véleményét.
Lázár József képviselő: Ha jól értette, 2018-ra kéri a DUSE az 500 e Ft-ot, mikor jön be a
jövő évi TAO?
Szabó Andrea képviselő, DUSE elnöke: Jövő év második felében tudják feltölteni, áprilisig
kell beadni. A sportcsarnok ütemezése, amit leírt, neki lenne égetően fontos. Ő tudna idehozni
olyan csapatot, amely rögtön fizet és többet, mint a DUSE.
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Bencze István polgármester: Rengeteg egyesület van Dömsödön, akik szintén támogatásra
szorulnának. Ettől függetlenül úgy gondolja, hogy pozitív módon kellene dönteni. Mivel a
2018-as költségvetést érinti, arra biztatja a testületet, hogy első körben a 250 ezer Ft-ról
döntsenek most, a költségvetés számainak birtokában pedig döntsenek a további 500 ezer Ftról.
Lázár József képviselő: Jelen testületi ülésen közel 2 millió Ft. körüli összegről döntöttek
volna, a katasztrófavédelem, az Értéktár, illetve a DUSE kérelméről.
Bencze István polgármester: A 250 ezer Ft. az idei évet érinti, a többi a 2018. évet érinti.
Szabó Andrea képviselő: Egyszerűbb lenne, ha a csarnokot nem vállalkozási formában
üzemeltetnék, hanem a település üzemeltetné, akkor nem kerülne a DUSE ilyen kellemetlen
helyzetbe, hogy kéregetni kényszerül.
Korona Sándor képviselő: Minden évben hasonló problémák merülnek fel a civileknél is,
azoknál, akik nagyon komoly munkát végeznek a településért. Gondolkodjanak el azon, hogy
a jövő évi költségvetésben legyen egy 3-4 millió Ft-os céltartalék, amely ezt a kategóriát
érintené, ha kell, felhasználják, ha nem, akkor nem, évről évre a DUSE-nél 7-800 ezer Ft-os a
csónakházzal kapcsolatos kérés, utána a sportcsarnok bérleti díját kérik kifizetni, valamilyen
keret legyen, amire számíthatnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Utánpótlás
Sportegyesület részére 250.000-Ft forint vissza nem térítendő támogatást állapít meg,
amelyet 2018. január hónapban kell az egyesület részére kifizetni.
Az egyesület esetleges további támogatását a Képviselő-testület az önkormányzat és
intézményei 2018. évi költségvetésének tárgyalásakor vitatja meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2018. február 15-ig

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
213/2017. (XII.20.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Utánpótlás
Sportegyesület részére 250.000-Ft forint vissza nem térítendő támogatást állapít meg,
amelyet 2018. január hónapban kell az egyesület részére kifizetni.
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Az egyesület esetleges további támogatását a Képviselő-testület az önkormányzat és
intézményei 2018. évi költségvetésének tárgyalásakor vitatja meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2018. február 15-ig

13./ Egyebek
Lázár József képviselő: Egy hónappal ezelőtt beszéltek a Bébi bácsi vendéglője előtt álló
pótkocsiról. Annyi változás, hogy most már szerelvény is áll ott.
Bencze István polgármester: Vasárnap mikor arra járt, üres volt a tér.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A Széchenyi utcai pótkocsit elvitte a tulajdonosa, illetve a kért
közvilágítási lámpa az iskola bejáratához is fel lett szerelve. A Dózsa György út Széchenyi út
kereszteződésében egy erősebb lámpa lett felszerelve.
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

