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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: 2018. december 19.
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, dr. Bencze
Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Béczi János sportcsarnok üzemeltető,
Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Mészáros Pálné iskola igazgató, Madarász Mária
óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök szerkesztő, Láng András Település-fenntartási
csoport vezetője
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a
9 megválasztott képviselőből 7 képviselő jelen van az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
(Varsányi Antal alpolgármester később érkezett)
Javaslatot tett az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.
…/2018. (XII.19.) 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./ A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
4./ 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
5./ Tájékoztató az önkormányzati társulások működéséről
6./ Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak működéséről 2018.
7./ Értékalapú építményadó bevezetése körüli kérdések
8./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII.12.) rendelet módosításáról
9./ 2019. évi csípőszúnyog gyérítés megrendelése
10./ Egyebek
10.1./ Téli rezsicsökkentés keretében szállítók kiválasztása
10.2./ Rendőrautó haszonkölcsön szerződésének meghosszabbítása
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
163/2018. (XII.19.) 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./ A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
4./ 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
5./ Tájékoztató az önkormányzati társulások működéséről
6./ Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak működéséről 2018.
7./ Értékalapú építményadó bevezetése körüli kérdések
8./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII.12.) rendelet módosításáról
9./ 2019. évi csípőszúnyog gyérítés megrendelése
10./ Egyebek
10.1./ Téli rezsicsökkentés keretében szállítók kiválasztása
10.2./ Rendőrautó haszonkölcsön szerződésének meghosszabbítása
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Lázár József képviselő: A DAKÖV gördülő fejlesztési tervének kapcsán beszéltek a
Széchenyi utca felújításáról. Elfogadta a DAKÖV a javaslatot?
Bencze István polgármester: Elfogadták, tudomásul vették. Minden utcánál felújítás előtt
térképpel végig járják az utcákat, megnézik, mikoriak a közművek.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete

a

lejárt

határidejű

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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164/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete

a

lejárt

határidejű

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 felkereste
dr. Szakály Ilona házi gyermekorvos és átadta felmondását. A felmondás idő hat hónap, 2019.
június végén várható a távozása. A felmondás után a praxisjog hat hónapig nála van, utána
kerül vissza az önkormányzathoz. Várhatóan nehéz lesz betölteni az állást, ennek
megkönnyítésére a Széchenyi út 9/b. sz. alatt a közelmúltban felszabadult önkormányzati
lakást fenntartják a gyermekorvos részére.
Amint lesz szabad kapacitása a település fenntartó csoport munkatársainak, hozzá lehet fogni
módszeresen a felújításnak, nyílászáró csere is szükséges lesz, de majd csak áprilisban.
Ispán Ignác képviselő: Szerepel a tájékoztatóban, hogy a helyszínen bejárták a területet, amit
az ingatlantulajdonos felajánlott térítésmentesen az önkormányzatnak.
Bencze István polgármester: Fizikálisan sem tudnak bejutni a telekre, nincs bejárat, körben
erdős terület van. Nem tudnák semmire sem használni, a vagyon nem nőne vele. Két variáció
van, elsőként a telket körülvevő többi telek helyrajzi számát megadhatják és a földhivatalnál
kikérhetők az adatok, kik a szomszédos területek tulajdonosai, s velük állapodjon meg. Másik
lehetőség, hogy s Magyar Államnak ajánlja fel, az állam elfogadja. Fás, ligetes rész, a
körülötte lévő telkekkel együtt.
Lázár József képviselő: Egyre gyakrabban hangoztatják a szelektív hulladékgyűjtést. Lesz a
közeljövőben kuka a papírnak, fémnek, műanyagnak, vagy marad a jelenlegi megoldás?
Másik kérdése: A Széchenyi u. 9/a. sz. szolgálati lakásban meghalt egy nyugdíjas pedagógus,
meg kellene tudni, hogy az életben maradt házastárs fenn tudja-e tartani, akarja-e fenntartani a
lakást, ha nem, akkor az is számításba jöhet a gyermekorvos részére lakásnak.
Bencze István polgármester: Vezetőtársaival már beszélgettek erről. A temetés után
megkeresi az özvegyet és rákérdez.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) 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: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
165/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy tegnap Ügyrendi
Bizottsági ülésen hangzott el, a februári ülés napirendje kiegészülnek a Dömsöd Vállalkozója Díj
odaítélésével.
Madarász Mária óvodavezető: Szeretné, ha az óvoda beszámolóját szeptemberről visszatennék a
júniusi ülésre.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nincs akadálya.
(Varsányi Antal alpolgármester megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 8 fő)
Szabó Andrea képviselő: A képviselői fogadóórákat nem lehetne beírni a munkatervbe, hogy a
képviselők ne felejtsék el, ha rájuk kerül a sor?
Bencze István polgármester: Nem látja akadályát. Megvan a sorrend, ugyanabban a sorrendben lesz a
következő évben is. Ki lehet egészíteni a munkatervet.
Lázár József képviselő: Nagyon sokszor nincs egyetlen érdeklődő lakos társ sem, nem lehetne
megszüntetni, feleslegesnek tartja.
Bencze István polgármester: Ebben a ciklusban nem javasol már változtatni, szeptembertől a
következő testület ezen információk birtokában eldönti.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő.
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
166/2018. (XII.19.) Kt.számú
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Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
4./ 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A bizottság a munkatervet megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testület felé.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2019. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő.
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
167/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2019. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
5./ Tájékoztató az önkormányzati társulások működéséről
Előadó: Bencze István polgármester
Bencze István polgármester: 2017. októberben átkerültek a KDV-től a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. Új szolgáltató van, a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Azért nincs gyökeres változás nincs, mivel ennek a Kft-nek
résztulajdonosa a Vertikál Zrt, a korábbi szolgáltató, akinek alvállalkozója volt a Kunépszolg Kft. és
most is alvállalkozó. Jelenleg a kormány előtt van a DTKH Önkormányzati Társulás – melynek
jelenleg 103 tagja van – pályázata, amelynek egyik része, hogy az érintett településeken újabb két
hulladékgyűjtő edény kerüljön kihelyezésre. A társulás korábbi 11 tagján kívül Kiskunlacháza, Bugyi,
Délegyháza képviseletét is a DTKH. Önkormányzati Társulásban személyesen látja el a társulási
tanács ülésein.
A 11 településből álló kistérségi társulás továbbra is dömsödi székhellyel működik, elnöke a
mindenkori dömsödi polgármester, alelnöke a ráckevei polgármester. A társulás ebben az évben
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megvásárolta azt a hulladéklerakó telep melletti földterületet, ahol 2019. tavaszán megépül a
komposztáló.
Működik a Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás – melynek
szintén Dömsöd a gesztora – változatlan színvonalon.
Korona Sándor képviselő: Ha megépül jövőre a komposztáló, akkor az előző cég gyakorlatát kellene
felerősíteni a hulladékszállításnál, mert az idén, amióta az új cég viszi a hulladékot, nagyon sok
ingatlan előtt sok zöldhulladékot otthagynak, fél köbméterben határozzák meg az elszállítandó
zöldhulladék mennyiséget. Egy-két köbmétert kellene meghatározni, mert a fél köbméteren felüli
összekötegelt zöldhulladékot otthagyják.
Bencze István polgármester: A 103 településen egységes alapszerződés van, amely ezt tartalmazza,
hogy a zöldhulladékot csak a DKH által kiadott zsákban, tovább fél m3, 70 cm-re vágott ágakat lehet
kirakni. Ettől el lehet térni, külön-külön szerződés alapján, melyet az önkormányzatnak kell
megfizetni. Jogos a kérés, de nem lehet, mivel a 103 településen ugyanaz a helyzet.
Ha meglesz a komposztáló, a dömsödieknek könnyebb dolguk lesz ez ügyben.
Korona Sándor képviselő: Ez mindenkinek probléma, ezért valami megoldást kellene találni.
Bencze István polgármester: Tagja még Dömsöd az RSD társulásnak, amely az üdülőterület
csatornázására alakult. Ott komoly problémák vannak, 2012. óta működik ez a társulás. A beruházás
befejezésekor néhány száz millió Ft. hiányzik a beruházáshoz, pedig valamikor rendelkezésre állt.
Büntetőeljárás indult, leváltották az Intéző Bizottság elnökét, a teljes IB lemondott, most talán
rendeződnek a dolgok, rengeteg hiányosság van, a rákötésekkel, Dömsödön a rákötések száma nem éri
el a 40 %-ot.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások
működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
168/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások
működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

6./ Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak működéséről 2018.
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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a./ Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Szabó Andrea biz. elnöke: A bizottsági beszámolót elkészítette, mely a bizottság éves
munkáját foglalja össze. Az óvodai, iskolai nevelés mellett áttekinti a múzeumok,
gyűjtemények működését, a dömsödi weboldal működését.
Varsányi Antal alpolgármester: Írja, hogy a Dömsödi Sportegyesület nem adott beszámolót.
Azóta sem adott?
Szabó Andrea biz. elnöke: Tavaly sem és az idén sem adtak, kötelezni nem lehet az írásbeli
beszámolóra, de örülnének, ha eljönnek az ülésre és szóban elmondják. A kapcsolatuk
egyébként az SE-vel jó, mindent meg tudnak beszélni, de jó lenne a képviseletüknek, ha a
bizottság tagjai többet tudhatnának róluk.
Bencze István polgármester megköszöni a bizottság tagjainak egész éves munkáját és a
beszámolót, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
169/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

b./ Népjóléti Bizottság
Lázár József biz. elnöke: A beszámolót kiegészítve a kedvezményes étkezéssel kapcsolatban
elmondja, hogy vannak emberek, akik két liter borral és 500 Ft-os cigarettával mennek az
ebédért, a bizottság nevében javasolja, hogy valamennyi jelképes hozzájárulást kellene
állapítani, hogy érezzék a súlyát, ne azt érezzék, hogy nekik ez jár. Úgy gondolja, hogy van
pénze két liter borra és az 500.-Ft-os cigarettára, akkor elgondolkodtató.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A szociális rendelet felülvizsgálata a januári testületi ülésre van
előirányozva, akkor vissza tudnak erre térni.
Bencze István polgármester: Jogos az észrevétel, egyetért a javaslattal.
Varsányi Antal alpolgármester: A beszámoló tartalmazza a visszásságokat, hol együtt
vannak, hol külön a családok. Ebben a közegben előfordul, hogy külön vannak, majd együtt,
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de nem fogják visszafizetni a jogtalanul felvett támogatást. Ha csak egy-két esetben van így,
inkább adjanak annak is, akinek nem biztos, hogy járt volna, minthogy valaki rászorult
kimaradjon. Erről nem a bizottság tehet, inkább a jogszabályok, az erkölcsi környezet. A
bizottság maximálisan igyekszik teljesíteni a feladatát.
Bencze István polgármester: Ebben az évben eddig nem látott mértékben emelkedett az a
pénzösszeg, amit segélyezésre költöttek, ami rendelkezésre állt. Januárban visszatérnek rá,
hogy egy kicsit szigorúbbnak kell lenni.
A beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
megköszönte a bizottság munkáját és szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

a

Népjóléti

Bizottság

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
170/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

a

Népjóléti

Bizottság

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

c./ Gazdasági, Műszaki-Fejlesztési Bizottság
Muzs János biz. elnöke: A beszámolóból kiemeli, hogy az egyéni bizottsági ülések száma
kevesebb volt ugyan, mint az elmúlt évben, az idei évben viszont több olyan téma és a
beruházások szempontjából is olyan fontosságú napirend volt, amelyet a Településfejlesztési
bizottsággal közösen tartott ülésen tárgyaltak. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja
azzal a kiegészítéssel, hogy tárgyalják át bizottságon belül is az érezhető létszámbeli
problémákat.
Bencze István polgármester: Nem könnyű a gazdasági bizottság munkája, egyik alapja a
testület működésének. Megköszöni a bizottság tagjainak munkáját és szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki
Fejlesztési Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
171/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki
Fejlesztési Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

d./ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
Ispán Ignác biz. elnöke: Elég sokat ülésezett a bizottság, próbálták jól csinálni a munkájukat,
a fontosabb témákat a beszámoló tartalmazza. Megköszöni a referens segítségét, amit a
bizottság munkájához nyújtott, és a bizottság tagjainak munkáját.
Bencze István polgármester: A Településfejlesztési Bizottság munkájával Dömsöd
arculatának meghatározását végezte több éven keresztül. Komoly, sok vitát szülő probléma
volt az elmúlt évben, úgy gondolja, hogy közösen jól oldották meg. Megköszöni a bizottság
munkáját és szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési,
környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
172/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési,
környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

e./ Ügyrendi Bizottság
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Az Ügyrendi Bizottság feladatköre háttérműködésről szól,
leginkább az ügyrendi kérdésekkel kapcsolatos. Három olyan kérdést kiemelt a
beszámolóban, amelyet a bizottság a testület figyelmébe ajánl.
A bizottság a bizottsági tagok és képviselők üléseken való részvételét vizsgálta, az erről
készült táblázatot a képviselők megkapták. A bizottságot ez annyiban érinti, mivel a
képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet lehetővé teszi, ha valaki két egymást követő ülésről
igazolatlanul hiányzik, a tiszteletdíja csökkenthető, ha súlyosabb, akár megvonható. Erre
előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tehet. Bizottsági ülésen felmerült, hogy a testület kíván-e
ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, mert akkor januárban a bizottság visszatér erre a kérdésre.
Másik kérdés: az októberi testületi ülésen minden képviselő figyelme fel lett híva a
köztartozásmentes adatbázisban való felvétel. Azóta két hónap eltelt, még mindig van, aki
nem szerepel az adatbázisban. A bizottság úgy döntött, hogy névre szóló levélben külön
felhívja, hogy teljesítsék ezen kötelezettségüket. Januárban a bizottság ismét visszatér erre,
aki nem szerepel az adatbázisban, jelzi a testület felé, s a testület dönt a méltatlansági eljárás
megindításáról. Várhatóan a kormányhivatal a NAV-val közösen év elején fogja ellenőrizni
az adatbázist.
Harmadik kérdés, mely szintén az októberi ülésen hangzott el, a bizottság arra próbálja
felhívni a figyelmet, hogy ebben a ciklusban sajnos megjelent egy olyan jelenség, hogy a
vitának a heve odáig fajul, hogy már nem vitának, hanem veszekedésnek tekinthető, nem
megfelelő hangnemben. Ez a testület tekintélyét rombolja. A bizottság próbálja erre felhívni a
figyelmet és mindenki józan belátását kéri, hogy ettől tartózkodjon a jövőben, ha nem,
indítványozni fogja az ügyrendi szabályok szigorítását.
Bencze István polgármester: Valóban úgy látja, hogy azt utóbbi évben elég nagy problémák
voltak, talán az utóbbi 1-2 hónapban lecsillapodtak ebből a szempontból a kedélyek. Bízik
abban, hogy nem úgy kell befejezni ezt a ciklust, hogy ismét fellángolnak a szenvedélyes
viták. Jelenléttel kapcsolatban kissé csalódott egy-két képviselő jelenlétével, illetve bizottsági
tag jelenlétével. Csalódott, hogy egy-két bizottsági tag önként vállalt kötelezettségének
kevésbé tett eleget. Van egy bizottsági tag, aki megbetegedett és szóban jelezte felé, hogy
lemond bizottsági tagságáról. Reméli, hogy a következő ciklusban a jelöltek olyan
felelősséggel vállalnak közfeladatot, hogy annak eleget akarnak és eleget is tudnak tenni.
Lázár József képviselő: Hangnemmel kapcsolatban: induláskor is volt egy ilyen összetűzés, a
másik pedig az utóbbi fél évben. Úgy gondolja, hogy mindkét félnek kellene egy kis
önmérséklést tanúsítani, esetleg ha ez antagonisztikus, akkor leülni velük, s valamilyen úton
megoldást találni. A hiányzásokkal kapcsolatban, akik akár a képviselőséget, akár a bizottsági
tagságot vállalták, önként vállalták, nem kényszerűségből, tudták, hogy ez kötöttséggel jár. A
bizottság hajlandó volt egy képviselő érdekében az ülés időpontján változtatni, ennek ellenére
sem jelent meg az ülésen. Ebből a ciklusból még van 9 hónap, ha januárban megcsinálják,
vagy esetleg az új testület, ha feláll, s ezzel indul, ha valaki egy alkalommal nincs itt, egy
bizonyos összeg elvonással jár, ez a gazdasági irodának lesz nehéz naprakészen tartani. Nem
tudni melyik lenne jobb, január 1-től, vagy az új testület felállásától.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A gazdasági irodának nem kell naprakészen tartania, ha az
ügyrendi bizottság előterjeszti, a testület dönt, onnantól a következő egy évig csökkentett
tiszteletdíjat kap. Ha utána elkezd járni, a tiszteletdíjon nem változtat.
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság januárban üljön össze és
tegyen javaslatot a képviselő-testület elé a hiányzásokkal kapcsolatban, addig kiderül, mi a
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helyzet a két képviselővel, aki nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, s a szükséges
intézkedésekről dönt a testület.
Több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta
az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi Bizottságot,
hogy a 2019. januári ülésére terjessze elő:

-

a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának a hiányzásokkal
összefüggésben történő csökkentéséről vagy megvonásáról szóló javaslatát;
a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szereplőkkel szembeni eljárás
lefolytatására vonatkozó javaslatát.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
173/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi Bizottságot,
hogy a 2019. januári ülésére terjessze elő:

-

a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának a hiányzásokkal
összefüggésben történő csökkentéséről vagy megvonásáról szóló javaslatát;
a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szereplőkkel szembeni eljárás
lefolytatására vonatkozó javaslatát.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Varsányi Antal alpolgármester: Lázár József képviselő hozzászólásával kapcsolatban kérdezi, hogy
kivel kell leülni beszélgetni? Ki az, aki beszélgetni fog és kivel?
Lázár József képviselő: Valamilyen ok kiváltotta, hogy ezt a hangnemet használták a képviselők. Ha
nem szüntetik meg az okot, akkor ez a harag a későbbiekben is kellemetlenséget okoz.
Varsányi Antal alpolgármester: Egyetért, hogy vannak olyan helyzetek, ami nem illik a képviselőtestülethez, az ügyrendi szabályokon is lehet szigorítani, de azt nem látja, hogy kivel kell leülni
beszélgetni, a képviselők különböző habitusúak és a helyzet mindig mást hoz. Nem hiszi, hogy ez
beszélgetés kérdése lenne.
Hangzavar!
Muzs János képviselő: Az Ügyrendi Bizottság január elején kellene össze ülni? Konkretizálni kellene
mielőbb.
Bencze István polgármester: Január 10. körül.
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Az Ügyrendi Bizottság beszámolójával kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el,
Bencze István polgármester megköszönte a bizottság egész éves munkáját és szavazásra
bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
174/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Mészáros Pálné iskola igazgató: Megköszöni munkatársai nevében is, hogy sokkal
komfortosabban érzik magukat a nyílászáró csere után, nem volt zökkenőmentes, de amit
megtapasztaltak az a kényelmüket szolgálja.
Megköszöni a két közfoglalkoztatottat, akit az önkormányzat biztosított az iskolának, s akik
nagyban segítik a munkájukat. Három épületben dolgoznak továbbra is. Tájékoztatja a
képviselőket arról, hogy mint ismert, az iskolában szörnyű tragédiával kezdődött a tanév,
melynek következtében új igazgató helyettest kellett választani Bábelné Varga Judit
személyében, aki maximális erőbedobással, kitartással végzi munkáját valamennyijük
megelégedésére. Évfolyamonként két-két osztállyal dolgoznak, minimálisan, de csökkenő
létszámmal. Apaj továbbra is a tagintézményük.
A továbbiakban néhány mondatban tájékoztatta a képviselőket a pedagógushiány gondjaikról.
A pedagógusok életkora miatt és a fiatal pedagógusok gyermekvállalása miatt óriási gondok
lesznek, illetve vannak az iskolában. Hosszú távon azt jelenti, hogy nagyon komoly
pedagógushiány lesz a településen. Kéri a képviselő-testülettől – függetlenül attól, hogy már
nem az önkormányzat a fenntartó – esetlegesen gondolkodjanak abban, hogy úgy írhassanak
ki pályázatot, hogy lakhatási támogatást, vagy albérleti hozzájárulást az idejövő
pedagógusoknak. Olyan ötlete volt még, hogy esetleg egy pályázatot kiírni, amit a település
képviselő-testülete azoknak a Dömsödről elszármazott fiatal pedagógusoknak, akik itt
vállalnak munkát.
Januártól három pedagógus hiánnyal kell megoldani a feladatukat.
Bencze István polgármester: A költségvetés tárgyalásakor mindenképen ide kell hozni, hogy
miben tudnának az iskolának segíteni. Attól, hogy az iskola a KLIK-hez tartozik, nem
fordíthatják el fejüket a problémától.
Megköszöni az igazgató asszony tájékoztatóját.
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Megköszöni a bizottsági referensek munkáját is, amivel a bizottságok működését segítették.
7./ Értékalapú építményadó bevezetése körüli kérdések
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Korona Sándor képviselői indítványára készült az előterjesztés, az
adócsoport munkatársaival egyeztetve. Amit középtávon látnak, hogy az adórendszert le
lehetne egyszerűsíteni, a kommunális adót kivezetnék, az építményadót tennék általánossá, s
ebben lehet a telekadó bevezetés történne meg. Ennek két előfeltétele van, egyrészről, hogy az
adóigazgatási feladatokhoz infrastrukturálisan is – egyrészt az utóbbi időszakban személyi
váltások sorozatban történtek, s a hatósági munkában is érjék utol magukat, másrészt az új
adóigazgatási informatikai rendszer is végre jól működjön, ez még egyelőre várat magára, ez
nem az önkormányzat hibája, az állami központi alkalmazás szolgáltató nem tudta az összes
hibát kiszűrni. Másik dolog, akárhogy is változtatnak az adórendszeren, az önkormányzat nem
engedheti meg magának, hogy az adóbevételek csökkenjenek, ha átállnak, mindenképen a
lakossági terhek felfelé való változását fogja előidézni. Jelenleg az látható, hogy a lakossági
terhek nem igazán növelhetőek, ami nem jelenti azt, hogy két év múlva nem lehet
újragondolni ezt a helyzetet.
Korona Sándor képviselő: Az indítvány lényege az lett volna, hogy az adóterheket úgy
mérsékelni, átalakítani, súlypontozni, hogy a különböző jövedelmi rétegű lakosságot ne
terheljék. Akinek alacsonyabb a jövedelme, azt kevésbé, akinek magasabb, azt egy kicsit
jobban terhelni. Ezt egy ötéves ciklusban, a ciklus elején kellett volna elkezdeni, nem csak az
ingatlan és építményadóval kellett volna variálni, hanem esetleg az iparűzési adóval és egyéb
más adókkal, amikor bevezették a földadót, illetve a települési adót, valamint az IFA-t. Érti és
el tudja fogadni a jegyző által leírtakat. Egy-két éven belül gondolkodnia kell az
önkormányzatnak arról, hogy milyen formában tud olyan adórendszert kialakítani, amely
korszerűbb, rugalmasabb, kevésbé terhelő azon emberek számára, akik kevésbé tudják ezeket
megfizetni. Igazságtalannak tartja, hogy valaki egy szoba-konyhás lakás után 10 ezer Ft-ot
fizet és ugyanannyit fizet az, aki egy hatszobás házban él. A hátralévő kilenc hónap erre már
nem lesz elég.
Lázár József képviselő: Hogyan gondolta a felmérést, körzetre, vagy alapterületre?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az országos tapasztalat szerint a területalapú építményadózás a
jobb, az értékalapúnál óriási anomáliák vannak. Ha az értékalapú adózás – amely bevallás
alapján történik – találkozik a magyar mentalitással, torzulás következik be a rendszerben, az
adózók egy része papíron putriban fog lakni. Ahhoz, hogy az önkormányzat felülvizsgáltassa,
Elképzelésük szerint úgy történne meg az átállás, hogy első évben benyújtanák a bevallásokat,
megtörténne a felmérés, de abban az évben még a régi rendszerrel adóznak, fizetési
kötelezettség nem keletkezik, ebben a bevallásban felmérnék azokat a körülményeket,
amelyek alapján a kedvezményes mentességi rendszert kidolgoznák. Erre vonatkozóan
adatokat háztartásokra lebontva nem tudnak szerezni csak akkor, ha a lakosság
együttműködik az adóhatósággal. Egy éven belül hozzá lehet igazítani a kedvezményt,
mentességeket, a következő évben már aszerint adóznának. Másik amiről beszélgettek, hogy
jövő évben az adóvégrehajtás kérdésére fokozottabb figyelmet kell fordítani. Elképzelésük
szerint a kollégák közül egy fő csak ezzel foglalkozna.
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Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy ezt a lehetőséget hagyják meg a következő
testületnek, aki tagja lesz a következő testületnek, tartsa evidenciában.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az értékalapú építményadó
bevezetésével kapcsolatos kérdésekről szóló jegyzői tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
175/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az értékalapú építményadó
bevezetésével kapcsolatos kérdésekről szóló jegyzői tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

8./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII.12.) rendelet módosításáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az
étkezési térítési díj módosítására vonatkozó javaslattal egyetértett, azt a képviselő-testület felé
elfogadásra javasolja 2019. január 1-től.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: 2015. szeptemberében volt utoljára módosítva az
étkezési térítési díj, a jelenlegi javaslat mintegy 10 %-os emelkedést jelent. Bizottsági ülésen
kérdésként hangzott el, hogy mekkora a fizetők és a nem fizetők aránya. Jelenleg az 500 főt
eléri az étkezői létszám, az óvodában nagyobb értékű a hiányzás, az iskolában kevésbé. A
2019. évben átlagosan 400 körüli gyermek étkezik, 157 főre jön ki átlagban az óvodai étkezők
száma, akik közül 9 fizet átlagosan. Az iskolában a 160-ból 43 fizet átlagban. A valóságban
azt jelenti, hogy a 400 főből 60 fő fizet. A többiek valamilyen törvényi előírás alapján
ingyenesen étkeznek, vagy 50 %-os térítési díjat fizetnek.
Volt egy-két év, amikor nagyon alacsony volt az infláció, a 2015-ös emelés lehetővé tette,
hogy abból kijöjjön a napi főzés. Most emelkedett a zöldségféle és a húsáru és megváltoztak
azok a szabályok, ami alapján össze kell állítani az étrendet.
Úgy gondolja, hogy a 10 %-os emelés egy évre biztosan fedezi a szükségleteket.
Korona Sándor képviselő: Döbbenetes, hogy milyen nagy számban kapnak ingyenesen
étkezést gyerekek, s nem biztos, hogy megbecsülik az ételt, vagy bármit, amit kapnak az
önkormányzattól, az államtól. Valamilyen akciót kellene kidolgozni, hogy ne dobálják el az
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ingyenesen kapott ételt, ne dobja pocsékba, adja másnak oda, aki jobban rá van szorulva. Ha
ennyi segélyt és ennyi ingyenes étkezést kell biztosítani, akkor valami nincs rendben.
Varsányi Antal alpolgármester: Olvassa a beszámolót, hogy van, aki ingyenesen étkezik és
rendszeresen nem viszi el az ételt.
Lázár József képviselő: Egy család volt, két személyre kérték, mondván, hogy jár, s egy
hónap után jöttek rá, hogy nem vitték el a második ebédet. Egy hónap után megszüntette a
családsegítő szolgálat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
9/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelet
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési
díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII.12.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2018. december 28.
A rendelet hatályba lép: 2019. január 1.
9./ 2019. évi csípőszúnyog gyérítés megrendelése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az elmúlt
évihez képest megfordították az arányokat, 200 hektár légi és 100 hektár földi gyérítést
rendeltek.
Varsányi Antal alpolgármester kérdezi, hogy Dömsöd miért fizet többet, mint Dunaharaszti?
Bencze István polgármester: Dunaharaszti kevesebb területre kéri a gyérítést.
Korona Sándor képviselő: Olvasta a tájékoztatóban és már a korábbi időszakban is felmerült,
hogy a kémiai szerek helyett nem lehetne valamilyen komolyabb és hatékonyabb
természetbarát biológiai megoldást alkalmazni, olyan szert, amivel lehetne gyéríteni a
szúnyogokat. Nagyon sok a méhész, sokan panaszkodtak arra, hogy ezek a vegyszerek a
hasznos rovatokat, bogarakat és a méheket is megtámadják.
Bencze István polgármester: A határozat elfogadásával lehet azt a megjegyzést tenni, hogy
méh barátabb szerrel hajtsák végre a szúnyoggyérítést.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A jelenleg alkalmazott szerek már méhkímélők, de minden
permetezés előtt kiértesítik a méhészeket azért, hogy a méheket zárva tudják tartani.
(Ismertette a biológiai irtás hatékonyságával kapcsolatos előfeltételeket.)
Ispán Ignác képviselő: Azt lehetne kérni, hogy a méhek szempontjából tartsák be a
naplemente utáni kezelést.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2019. évben
a szúnyoggyérítési feladatokat a Ráckevei kistérség településeivel együttműködve kívánja
ellátni.

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátását, a közbeszerzési eljárás
lefolytatását
megbízási
szerződés
alapján
Szigetszentmiklós
Város
Önkormányzata látja el.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szúnyoggyérítési feladatok ellátásának a
településre jutó költségét – melynek becsült összege 2.800.000-Ft - 2019. évi
költségvetésében biztosítja és a megbízási szerződés alapján az elszámolást
követően megfizeti.
A gyérítésbe bevont területek nagysága:
légi: 200 ha
földi : 100 ha
A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra Bencze István polgármesternek, hogy az egy
gyérítésre vonatkozó szerződést aláírja.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
hogy a határozatról értesíti Szigetszentmiklós város polgármesterét, és aláírja a
feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
176/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2019. évben
a szúnyoggyérítési feladatokat a Ráckevei kistérség településeivel együttműködve kívánja
ellátni.

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátását, a közbeszerzési eljárás
lefolytatását
megbízási
szerződés
alapján
Szigetszentmiklós
Város
Önkormányzata látja el.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szúnyoggyérítési feladatok ellátásának a
településre jutó költségét – melynek becsült összege 2.800.000-Ft - 2019. évi
költségvetésében biztosítja és a megbízási szerződés alapján az elszámolást
követően megfizeti.
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A gyérítésbe bevont területek nagysága:
légi: 200 ha
földi : 100 ha
A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra Bencze István polgármesternek, hogy az egy
gyérítésre vonatkozó szerződést aláírja.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
hogy a határozatról értesíti Szigetszentmiklós város polgármesterét, és aláírja a
feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10./ Egyebek
10.1./ Téli rezsicsökkentés keretében szállítók kiválasztása

Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, hogy több cégtől kértek, de csak
három cégtől kaptak árajánlatot.
dr. Bencz Zoltán jegyző: Dömsödön négy dologra kérhetik, illetve vehetik igénybe a téli
rezsicsökkentést, tűzifa, szén, fa brikett és PB gázpalack. Az ezeket árusító cégeket
megkeresték ajánlatkérés végett, minden típusra egy-egy árajánlat érkezett az alábbiak szerint:
Fa brikettre Perger Éva br. 75.-Ft/kg. áron
PB gázpalackra Baranya Csaba egyéni vállalkozó br. 4300.-Ft. áron
Tűzifára Gyivi János egyéni vállalkozó tölgy tűzifára 4000.-Ft./q akác tűzifára 4500.-Ft/q,
illetve dió barnaszénre 5000.-Ft/q áron.
A 12.000.-Ft. nem takarja a kiszállítás költségét, arra nem lehet fordítani. A 301 jogosultat a
holnapi nap folyamán utalvány formájában értesítik, hogy az általa igényelt tüzelőt hol
válthatja be. (A továbbiakban ismertette a lebonyolítás menetét)
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások egyszeri támogatása keretében a fűtőanyagot biztosító szállítók kiválasztására
vonatkozó ajánlati felhívásra érkezett ajánlatok közül az alábbi ajánlatokat fogadja el:

- tűzifa és szén: Gyivi János egyéni vállalkozó, 2344 Dömsöd, Dunavecsei út
079/16 hrsz;
- PB gáz: Baranya Csaba egyéni vállalkozó, 2344 Dömsöd, Szabadság u. 62.;
- fabrikett: Perger Éva egyéni vállalkozó, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 8.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevőkkel a szerződéseket megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
177/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások egyszeri támogatása keretében a fűtőanyagot biztosító szállítók kiválasztására
vonatkozó ajánlati felhívásra érkezett ajánlatok közül az alábbi ajánlatokat fogadja el:

- tűzifa és szén: Gyivi János egyéni vállalkozó, 2344 Dömsöd, Dunavecsei út
079/16 hrsz;
- PB gáz: Baranya Csaba egyéni vállalkozó, 2344 Dömsöd, Szabadság u. 62.;
- fabrikett: Perger Éva egyéni vállalkozó, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 8.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevőkkel a szerződéseket megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10.2./ Rendőrautó haszonkölcsön szerződésének meghosszabbítása
Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, hogy decembert 31-én lejár az a
haszonkölcsön szerződés, amelyet a Pest megyei Rendőrfőkapitánnyal írtak alá a Dacia Duster
átadására vonatkozóan, amelyet meg kellene hosszabbítani. Vannak problémáik a jelenleg itt
szolgálatot teljesítő rendőrökkel, nem a munkájukkal, hanem a jelenlétük mennyiségével, a szolgálati
beosztással. 10 napja felkereste a kapitányt, ígéretet kapott arra, hogy a jövő évben megpróbálnak
jobban a szerződéshez igazodni, de ember problémáik vannak. Javasolja a szerződés
meghosszabbítását.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Javasolja további 5 évre meghosszabbítani a szerződést, komoly igény van
a Dacia Dusterre. Kaptak új rendőrautókat az idén évi 40 ezer km-es kerettel, ez minimális. Az új
rendőrautó a falu felének a megközelítésére nem alkalmas, leszakad az alja.
Bencze István polgármester: A település érdeke, hogy továbbra is meghosszabbítsák ezt a szerződést.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az MNN70 frsz-ú Dacia Duster
gépjárműre a Pest Megye Rendőr-főkapitánysággal megkötött haszonkölcsön szerződést
további 5 évvel meghosszabbítja a többi szerződési feltétel változatlansága mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
178/2018. (XII.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az MNN70 frsz-ú Dacia Duster
gépjárműre a Pest Megye Rendőr-főkapitánysággal megkötött haszonkölcsön szerződést
további 5 évvel meghosszabbítja a többi szerződési feltétel változatlansága mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester: Az elmúlt testületi ülésen a sportcsarnok beszámolója kapcsán
felmerült az üzemeltető felé egy kérdés, amire az ülésről történő távolmaradása miatt nem
tudott válaszolni. Most lehetőség van erre.
Muzs János képviselő: A tetővel kapcsolatban kérdezi, hogy a beázás megszüntetésére kértek
árajánlatot. Ezzel mi a helyzet?
Béczi János sportcsarnok üzemeltetője: A beázási probléma továbbra is fennáll, próbált
kivitelezőt találni és árajánlatot kérni, három cég volt felmérni, megnézni miről van szó, de
árajánlatot nem adtak még, ha bárki tud segíteni, megköszöni.
Korona Sándor képviselő: A helyzetelemzésben szerepel, hogy a gazdálkodási
lehetőségeivel pozitív elmozdulás csak az infrastrukturális fejlesztéssel lehetséges. Mi az a
plusz fejlesztés, ami tudna segíteni, most egy csomó minden megtörtént, szigetelés stb., most
a világítás korszerűsítés lesz, mit kellene még fejleszteni? Lelátó, öltöző kellene?
Béczi János: 2002-ben is látható volt, hogy a csarnok infrastruktúrája egy köztes megoldás
volt, a tornaterem és a sportcsarnok között. Többször is módosult az elképzelés, hogy mi
épüljön meg, s a pénzügyi helyzet határozta meg. Nagyobb rendezvényeket az a két öltöző,
ahol maximum hatvanan férnek el, csak kompromisszumokkal tudja kiszolgálni. Ezen
segíteni, ha a déli falon még két plusz öltöző lenne. Továbbá olyan irányú befektetésekre
lenne szükség, ami a csarnok többfunkciós létét biztosítaná, pl. gumiszőnyeg, ami az iskolai
rendezvények megtartásához, konferenciák rendezéséhez használható lenne. Ezzel a
rendezvényeknek egy újabb köre jelenthetne meg.
Ha két röplabdapályát ki tudnának alakítani – amely szintén komoly műszaki költségekkel
járna – több nagyobb mérkőzést le tudnának bonyolítani.
Itt köszöni meg a képviselő-testület segítségét a munkájukhoz, megköszöni azok segítségét,
akiknek munkájával lehetővé vált, hogy a csarnok újabb 10-15 évre tudja szolgálni a Dömsöd
és környéke sportját. Az önkormányzat megcsinálta a sportcsarnok feljáró lefedését, amely
komoly segítséget és baleset megelőzést jelent.
Varsányi Antal alpolgármester: Dabi krt. rendkívül csúszik, másik utcák is csúsznak, de ott
van félreállási lehetőség, itt nincs járda. Ugyancsak csúszik a posta környéke, ha lehet, szórják
meg.
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Lázár József képviselő: Ha van olyan közmunkás, akinek belefér az idejébe, a dabi
buszmegállót jó lenne letakarítani, majdnem átláthatatlan a szennyeződéstől.
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

