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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: 2019. december 18.
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Szabó Andrea, Szomor Dezső
alpolgármesterek, Katona Krisztián, Kovács Gyula József, Lázár József, Muzs János, Ócsai
Julianna, Tarr-Sipos Zsuzsa, Várkonyi György képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző,
Baloghné Kakuk Emma 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, Ácsné Jaksa Szilvia Gr.
Széchenyi István Általános Iskola igazgató, Madarász Mária óvodavezető, Vass Ilona
Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Láng András Település-fenntartási csoport vezető
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Szabó Andrea, alpolgármester, Katona Krisztián,
Kovács Gyula József, Lázár József, Muzs János, Ócsai Julianna, Tarr-Sipos Zsuzsa,
Várkonyi György képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Baloghné Kakuk Emma gazdasági
vezető. Vargáné Ágoston Julianna főépítész, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Béczi János
Sportcsarnok vezető, Ácsné Jaksa Szilvia Gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgató,
Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Láng András Település-fenntartási csoport vezető,
Zölei Ádám KIIB tagja, Tarr-Pintér Dániel Róbert KIBB állandó meghívott.
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat és az
érdeklődőként jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselőből 9 képviselő
jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ DUSE önrész kérelem
4./ Vodafone bázisállomáson optikai kábel és konténer elhelyezése – kérelem
5./ Dömsöd közlekedési problémái
6./ Dömsödi 4042 hrsz-ú ingatlan rendezése
7./ Településrendezési eszközök felülvizsgálata és településfejlesztési koncepció
készítése
8./ 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv
9./ Dömsödi Sportközpont működésének tapasztalatai – 2017-2019.
10./ Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület készfizető kezesség vállalás
11./ Dömsödi 2029/1 hrsz-ú Malom épület tulajdonjogának rendezése
12./ A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
13./ Közösségi médiafelületek moderálásáról és hozzáféréseinek felülvizsgálatáról
14./ Központi kommunikációs felület használatáról
15./ Javaslat „Dömsöd Település Integrált Kommunikáció Stratégia” kidolgozására
16./ Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány támogatása
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17./ Dunasor - Gesztenyesor – Dabi szigeti út felújítására beérkezett ajánlatok értékelése
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
188/2019. (XII.18.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ DUSE önrész kérelem
4./ Vodafone bázisállomáson optikai kábel és konténer elhelyezése – kérelem
5./ Dömsöd közlekedési problémái
6./ Dömsödi 4042 hrsz-ú ingatlan rendezése
7./ Településrendezési eszközök felülvizsgálata és településfejlesztési koncepció
készítése
8./ 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv
9./ Dömsödi Sportközpont működésének tapasztalatai – 2017-2019.
10./ Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület készfizető kezesség vállalás
11./ Dömsödi 2029/1 hrsz-ú Malom épület tulajdonjogának rendezése
12./ A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
13./ Közösségi médiafelületek moderálásáról és hozzáféréseinek felülvizsgálatáról
14./ Központi kommunikációs felület használatáról
15./ Javaslat „Dömsöd Település Integrált Kommunikáció Stratégia” kidolgozására
16./ Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány támogatása
17./ Dunasor - Gesztenyesor – Dabi szigeti út felújítására beérkezett ajánlatok értékelése
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, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
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A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
189/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Lázár József képviselő: Az MTK megkereséssel kapcsolatban kérdezi, hogy melyik csapat, a
DUSE, vagy a DKKSE későbbi együttműködéséről lenne szó? Kérdezi továbbá, hogy a
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos megbeszélés mit jelent, új rendszer lesz?
Bencze István polgármester: Az MTK megkeresése a DKKSE-re vonatkozott, de valamelyest
mindkettőre. A Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Schmidt Gábor úr bejelentkezett január 9-re
egy beszélgetésre. Mindkét megbeszélésről tájékoztatni fogja a képviselőket.
105 település tartozik a DTKH-ba, a ráckevei kistérséget képviselő ebben a társulásban. Új
beruházások épülnek négy helyszínen, többek között Dömsödön is egy átrakó válogató és egy
komposztáló.
Ennek a projektnek a keretében jövő évben mind a 105 településen egy második, de
elképzelhető, hogy egy harmadik kuka is lesz. Beszerzés alatt van, 200 ezer db sárga tetejű
kukát rendeltek meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
190/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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3./ DUSE önrész kérelem
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János PGMFB elnöke: A bizottság az önrész kérelmet megtárgyalta, melyre már
született tavaly egy elvi határozat, most válik aktuálissá a bizottság kifizetésre javasolja az
önrészt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Utánpótlás sport
Egyesület kérelme alapján az önkormányzat tulajdonát képező Dömsöd, Középsődunaparti sporttelepen végzett pályafelújítási munkálatok önrészéhez a már megállapított
2.500.000-Ft-n felül további további 2.829.269-Ft-os vissza nem térítendő támogatást
biztosít 2020. évi költségvetéséből.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
191/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Utánpótlás sport
Egyesület kérelme alapján az önkormányzat tulajdonát képező Dömsöd, Középsődunaparti sporttelepen végzett pályafelújítási munkálatok önrészéhez a már megállapított
2.500.000-Ft-n felül további további 2.829.269-Ft-os vissza nem térítendő támogatást
biztosít 2020. évi költségvetéséből.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

4./ Vodafone bázisállomáson optikai kábel és konténer elhelyezése – kérelem
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János PGMFB elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javaslata, hogy
halasszák el a döntést, mivel több olyan probléma merült fel, amit előtte egyeztetni kellene a
Vodafonnal. Többek között a konténer elhelyezése a torony területén legyen, továbbá a bérleti
díjat is javasolja emelni a bizottság.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Elhangzott, hogy minimum a duplája legyen a bérleti díj, de
akkor még nem tudták, hogy mennyi a jelenlegi szerződés szerinti díj. Jelenleg nettó 1.260
ezer Ft. a bérleti díj, ez év végén jár le a szerződés. Részletesebb műszaki tartalmat írjanak le
zajhatásra vonatkozóan. Nem írták le mit tartalmaz a konténer.
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Muzs János képviselő, PGMFB elnöke: Nettó 2 millió Ft. körüli összeg elhangzott a
bizottsági ülésen bérleti díjként, ezt kellene becélozni. A jelenlegi állapotnál nem lehet
rosszabb sem a zajhatás, sem a …
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vodafone Magyarország Zrt.
kérelme tárgyában a döntését elnapolja, és kéri, hogy az ismételt beterjesztés előtt az
önkormányzat folytasson további egyeztetéseket a bérleti díj összegéről és a bázisállomás
konténerének elhelyezéséről.
A Képviselő-testület bérleti díjra tett javaslata 2.000.000-Ft/év.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2020. január 31.

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
192/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vodafone Magyarország Zrt.
kérelme tárgyában a döntését elnapolja, és kéri, hogy az ismételt beterjesztés előtt az
önkormányzat folytasson további egyeztetéseket a bérleti díj összegéről és a bázisállomás
konténerének elhelyezéséről.
A Képviselő-testület bérleti díjra tett javaslata 2.000.000-Ft/év.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2020. január 31.

5./ Dömsöd közlekedési problémái
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Nyitott kérdés volt a bizottsági ülésen, hogy mellékletként
betette az előterjesztésbe az okos zebra pályázatot is, ennek keretében egy zebra okosítására
van lehetőség, 50 % önrészt kell biztosítani. A Petőfi út Kossuth Lajos u. zebrára tudnak
pályázni, kérdés, hogy pályázzanak-e. Hozzávetőleges ár 1,5 millió Ft. + ÁFA volt a
legolcsóbb a Generali honlapján. Az okos zebra célja a figyelemfelkeltés.
Bencze István polgármester: A költségvetés tárgyalásakor tudnak erről dönteni, egyébként
majdnem biztos abban, hogy nem fog jutni rá pénz.
Lázár József képviselő: Erre kellene pénzt szorítani, veszélyes az a kereszteződés, kamion
megáll a kereszteződésben, sem a gyalogátkelőhely nem látszik, sem a Petőfi utcába nem
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lehet befordulni. Ha lenne az okos zebra, amely figyelemfelkeltő, talán nem állna meg rajta a
kamion.
Bencze István polgármester: Maximálisan egyetért, a költségvetés tárgyalásakor beszéljenek
róla, a bevétel adott, valahonnan el kell venni erre a célra, fontossági sorrendet kell felállítani.
Muzs János képviselő: A közútkezelő felé jelezhetnék, hogy a forgalom elől elzárt területet
felfestenék-e, az figyelemfelkeltő lenne.
Bencze István polgármester: Semmit nem festenek fel, mindenben támogatnak, de az
önkormányzatnak kell megcsináltatni és kifizetni. Abban maradtak, hogy összegyűjtik azokat
a problémákat, amelyek megvalósításának az önkormányzat részéről van realitása és elküldik
a Magyar Közútnak, hogy ezt és ezt szeretnék. Ez is benne lehet.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Kérdezi a jegyzőt, tudnak-e olyan pályázatról, ahol az okos
zebrához önerőre tudnának pályázni?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Önerőre pályázat csak az EU-s pályázatokhoz van, utána kell
nézni, belföldi pályázathoz önerőre nem szoktak pályázatot kiírni, mint ahogy kormányzati
pályázathoz sem.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Kérdés volt, hogy kérik-e a 30-as zónát vagy nem, arról mikor
döntenek, hogy abban a pár esetben, az óvodánál, a dabi kanyarnál?
Bencze István polgármester: Rendőröket, közlekedés rendész szakembert kell odavinni,
megkérdezni, ők mit javasolnak, mert egyébként úgy járnak, mint az OMK-nál lévő zebrával,
illegális, nem lehet felfesteni.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Katona Krisztián képviselőnek volt egy ötlete a Rákóczi út 51es út kereszteződésével kapcsolatban, beton, vagy műanyagterelőt kitenni. Tudvalevő, hogy
nem esztétikus, de életet menthet. Ezt vegyék fel a problémák közé, amit a közútnak
elküldenek.
Bencze István polgármester: Betonterelőt nem javasolja, mert a Tass felől érkező kamion
nem tudna jobbra befordulni. Meg kell hívni bejárásra a Magyar Közutat és a rendőrséget.
Kerüljön először a bizottság elé, kiszűrve, konkretizálva. Az okos zebrára a költségvetés
ismeretében térjenek vissza, Dömsöd közlekedésének anomáliájával kapcsolatban pedig a
januári bizottsági ülésen ismételten foglalkozzanak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az okos zebra kialakításának
kérdésére jövő évi költségvetésének ismeretében tér vissza.
Az egyéb közlekedési problémákat további elkészítésére a Pénzügyi, Gazdasági-,
Műszaki- és Településfejlesztési Bizottság részére adja át.
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Felelős: Képviselő-testület; Pénzügyi, Gazdasági-, Műszaki- és Településfejlesztési
Bizottság
Határidő: 2020. február 29.

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
193/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az okos zebra kialakításának
kérdésére jövő évi költségvetésének ismeretében tér vissza.
Az egyéb közlekedési problémákat további elkészítésére a Pénzügyi, Gazdasági-,
Műszaki- és Településfejlesztési Bizottság részére adja át.
Felelős: Képviselő-testület; Pénzügyi, Gazdasági-, Műszaki- és Településfejlesztési
Bizottság
Határidő: 2020. február 29.

6./ Dömsödi 4042 hrsz-ú ingatlan rendezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ez az ügyet már tárgyalta a képviselő-testület, vissza lett adva az
ügyvédnek további dokumentációk beszerzése érdekében. Ez egy olyan anomália, amely egy
korábbi, tanácsi időszakban történt adminisztrációs hiányosság eredménye. Tartós
földhasználatra kötöttek szerződést, mindenki azt várta, hogy a másik benyújtja a
földhivatalhoz, nem jutottak el odáig. A tartós földhasználatok esetében beépítési
kötelezettséget írtak elő, melynek eleget tettek, az építési engedély a műszaki nyilvántartásban
fellelhető. 2001-ben az ingatlant tovább adták, amit nem jegyzett be a földhivatal, aki
megvette, később tovább értékesítette egy másik személynek, aki ki is fizette a vételárat, de
nem tudja bejegyeztetni. Az ügyvéddel hónapok óta keresik a megoldást, a földhivatal azt a
javaslatot adta, hogy mivel az épület igazolhatóan ott van, az előzményekből megállapítható,
hogy 15 évnél régebbi ez a használat, az elbirtoklás feltételei beálltak, a legegyszerűbb, ha a
tulajdonjogot egy elbirtoklási szerződéssel rendezik egymás iránt, ha ez nem megy, akkor a
bírósághoz kel fordulni az elbirtoklás kérdésének megállapítására.
Muzs János PGMFB elnöke: A bizottság az előterjesztéssel ilyen módon egyetértett,
javasolja a telekrendezést ezen a módon.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Mivel az építés hatóság kiadta az építési engedélyt egy embernek,
a jogcímet kellett igazolni, a műszaki nyilvántartás abból az időből meglehetősen hiányos,
véleménye szerint az illető igénye jogos.
Lázár József képviselő: Minden évben akad egy-egy ilyen ügy, eljutnak-e valaha oda, hogy
nem kell ilyen ügyekkel foglalkozni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 4042 hrsz-ú
ingatlanra Tóth Gyulával tulajdonjogának rendezése céljából elbirtoklási szerződést köt,
tekintettel arra, hogy nevezett esetében az elbirtoklás feltételei fennállnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
194/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 4042 hrsz-ú
ingatlanra Tóth Gyulával tulajdonjogának rendezése céljából elbirtoklási szerződést köt,
tekintettel arra, hogy nevezett esetében az elbirtoklás feltételei fennállnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

7./ Településrendezési eszközök felülvizsgálata és településfejlesztési koncepció készítése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: Többször nekifutottak már ennek a témának, nagyon
szükséges lenne újat készíteni, anyagi okok miatt maradt el. Olyan elképzelés van, két évre
szétbontva, hogy az anyagi része is szétbontható lenne, s kérnének rá árajánlatot.
Muzs János PGMFB elnöke: A bizottság álláspontja, hogy a rendezési terv előkészítő
munkálatait el kellene kezdeni, legalább három árajánlatot kellene kérni, azt előkészítő
munkák haladnának és a költségek is oszlanának. Jelenleg 2021. december a megalkotás
határideje.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Azért van erre szükség, mert törvényi kötelezettség van arra,
hogy 2021. december 31-ig megújítsák, mert ellenkező esetben a jelenlegi rendezési terv
elszáll, nem lesz szabályok a falura nézve, az országos szabályok fognak a településre
vonatkozni, amelyek olyan lazák, hogy onnantól a faluképért nem tudnak felelősséget
vállalni. Ezt a határidőt az országgyűlés harmadszorra hosszabbította meg egy-egy évre
kitolva, most két évre.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: Kérdezi, van-e a képviselők részéről konkrét cég, akit
javasolnak felkérni árajánlat készítésére, vagy a képviselő asszonnyal közösen döntsék el.
Bencze István polgármester: Legalább 4-5 cégtől kérjenek árajánlatot.
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Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Az előző ajánlatkéréskor az is probléma volt, hogy túl
leterheltek voltak a tervező cégek, a budapesti terveket készítették, most, hogy elkészültek,
fognak tudni válogatni kicsit jobban, több lesz a szabad kapacitás.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Dömsöd
Nagyközség településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát, szabályozási tervét
felülvizsgálja és újat készíttet, a településrendezési eszközök készítésének megalapozása
céljából településfejlesztési koncepciót fogad el. Felkéri a Főépítészt, hogy készítse el az
ajánlati felhívást a településrendezési eszközök tervezőjének kiválasztására, ezt követően
küldje meg a felhívást minimum 3 tervező irodának.
Felelős: Bencze István polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Ágoston Julianna
Határidő: 2020. január 31.

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
195/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Dömsöd
Nagyközség településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát, szabályozási tervét
felülvizsgálja és újat készíttet, a településrendezési eszközök készítésének megalapozása
céljából településfejlesztési koncepciót fogad el. Felkéri a Főépítészt, hogy készítse el az
ajánlati felhívást a településrendezési eszközök tervezőjének kiválasztására, ezt követően
küldje meg a felhívást minimum 3 tervező irodának.
Felelős: Bencze István polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Ágoston Julianna
Határidő: 2020. január 31.

8./ 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: A belső ellenőr megtette javaslatát, minden évben kötelező
elfogadni, változtatás nélkül javasolja elfogadni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési
ütemtervet és annak mellékleteit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: folyamatos 2020. december 31-ig

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
196/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési
ütemtervet és annak mellékleteit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: folyamatos 2020. december 31-ig

9./ Dömsödi Sportközpont működésének tapasztalatai – 2017 – 2019.
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva)
Ócsai Julianna OKSB. elnöke: Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság a beszámolót
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.
Muzs János képviselő: A következő időszakban egy-vagy két évre tervezi a működtetést?
Béczi János: Maga részéről két évre tervezi, év végén egyébként ismét a testület elé kerül az
újabb beszámoló.
Bencze István polgármester: Egy kicsi változtatással kerülne meghosszabbításra az
üzemeltetési szerződés, egy kicsit kevesebb támogatásban állapodtak meg az üzemeltetővel.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportközpont
működtetéséről szóló beszámolót elfogadja, és az üzemeltetővel kötött bérleti szerződést
két évvel meghosszabbítja azzal, hogy az éves támogatás összege –Ft lesz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a bérleti szerződés
módosításának aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
197/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportközpont
működtetéséről szóló beszámolót elfogadja, és az üzemeltetővel kötött bérleti szerződést
két évvel meghosszabbítja azzal, hogy az éves támogatás összege –Ft lesz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a bérleti szerződés
módosításának aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

10./ Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület készfizető kezesség vállalás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Katona Krisztián képviselő: Az anyaggal kapcsolatban kérdezi, ketté volt osztva a támogatási
forrás, egyik rész a működés forrás felhasználása, 136 millió Ft. Látható, hogy előleget is
vettek fel. Ha rendelkezésre áll működési forrás, akkor miért van szükség hitelfelvételre?
Bencze István polgármester: A Vidékfejlesztési Hivataltól kapják ezt a pénzt utólag, ezért
kell hitelt felvenni, ezért az egyesület összes tagja közösen bizonyos összeg erejéig készfizető
kezességet vállal.
Katona Krisztián képviselő: Egy kicsit hasonlít az önkormányzat folyószámla hiteléhez, a
bevételek és a ráfordítások nem egy időben jelentkeznek, mire kifut a szerződés, a támogatási
pénzekből ki fogják nullázni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület 2019. december 4-i Közgyűlésén hozott 14/2019.12.04 sz.
Közgyűlési határozatával - mely szerint a TAKARÉKBANK Örkényi fiókja által nyújtott
folyószámlahitel felvételével kívánja működteti a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesületet, és a 25.000.000-Ft összegű hitel fedezeteként az Önkormányzat lakosság
arányosan 1.656.735-Ft, azaz, egymillió-hatszázötvenhatezer-hétszázharmincöt forint
készfizető kezességet vállal.
A kezességvállalás visszavonásig érvényes.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
198/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület 2019. december 4-i Közgyűlésén hozott 14/2019.12.04 sz.
Közgyűlési határozatával, - mely szerint a TAKARÉKBANK Örkényi fiókja által nyújtott
folyószámlahitel felvételével kívánja működteti a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesületet, és a 25.000.000-Ft összegű hitel fedezeteként az Önkormányzat
lakosságarányosan 1.656.735-Ft, azaz, egymillió-hatszázötvenhatezer-hétszázharmincöt
forint készfizető kezességet vállal.
A kezességvállalás visszavonásig érvényes.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

11./ Dömsödi 2029/1 hrsz-ú Malom épület tulajdonjogának rendezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János PMGFB elnöke: A Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalták az előterjesztést,
mindenki örömmel támogatta, hogy ez az épület hasznosításra kerüljön.
Bencze István polgármester: A Nemzeti Vagyonkezelő Igazgatójával közölte, egy esetben
kérik az épület ingyenes tulajdonba adását, ha Kovács Gyulával meg tudnak egyezni és egy
hosszú távú 10-15 éves szerződést kötnek, amelynek egyik kitétele lenne, hogy Kovács
Gyulának a valamikor értékesítéskor elővásárlási joga lenne. Egyébként minden bizonnyal
lebontásra ítéltetett volna az épület. Öt évig biztosan önkormányzati tulajdonban kell, hogy
maradjon, ez az ingyenes tulajdonba adás feltétele. Kovács Gyula birtokában olyan páratlan
motorgyűjtemény van, amelynek kiállítása esetén turisztikai vonzereje is lenne.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A határozatban rögzíteni kell a célt is, amelyben ingyenesen
tulajdonba kéri az önkormányzat, turisztika nem lehet, kötelező önkormányzat feladatot kell
megjelölni. Mivel kiállástól és kiállító helyről van szó, közművelődési célt meg lehet jelölni.
Bencze István polgármester: Az elhangzott feltételekkel átvennék a NVK-től a malom
épületét és Kovács Gyulával egy külön szerződésben az ingatlan további sorsáról
rendelkeznének.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazása bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 2029/1 hrsz-ú
ingatlan tulajdonjogát ingyenesen kérvényezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től
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közművelődési célra, mivel abban Kovács Gyula dömsödi lakos magyar járműgyártás
történetét felölelő gyűjteményét bemutató kiállítóhelyként kívánja üzemeltetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az önkormányzat
kérelmének az MNV ZRt-hez való benyújtására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
199/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 2029/1 hrsz-ú
ingatlan tulajdonjogát ingyenesen kérvényezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től
közművelődési célra, mivel abban Kovács Gyula dömsödi lakos magyar járműgyártás
történetét felölelő gyűjteményét bemutató kiállítóhelyként kívánja üzemeltetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az önkormányzat
kérelmének az MNV ZRt-hez való benyújtására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

12./ A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
Előadó: Bencze István polgármester
Muzs János PGMFB. elnöke: A bizottság a 2020. évi munkatervet megtárgyalta, két
észrevétellel javasolják elfogadásra. 2020. február 12-i ülés napirendjébe bekerülne Katona
Krisztián képviselő javaslata, ott kerülne a Dömsödi Sport kitüntetés átadásra.
Másik: A decemberi napirendnél elírás történt a belső ellenőrzés évszámával kapcsolatban.
Ezzel együtt a bizottság elfogadásra javasolja a munkatervet.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A munkaterv egy keret jellegű dolog, előre tervezetten olyan
napirendet lehet beírni, amit a képviselő-testület már eldöntött. A Dömsödi Sport cím
elfogadásáról még nem született képviselő-testületi rendelet, addig a munkatervbe ne vegyék
be, amíg a képviselő-testület nem dönt róla. Egyelőre nem létező dologról ne rendelkezzenek.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét az
előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: folyamatos 2020. december 31-ig
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
200/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét az
előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: folyamatos 2020. december 31-ig

13./ Közösségi médiafelületek moderálásáról és hozzáféréseinek felülvizsgálatáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 15. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
14./ Központi kommunikációs felület használatáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 16. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
15./ Javaslat „Dömsöd Település Integrált Kommunikációs Stratégia” kidolgozására
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 17. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Katona Krisztián KIIB elnöke: A bizottság megtárgyalta mindhárom napirendhez
kapcsolódó előterjesztést.
Több cél miatt fogalmazódott meg a három előterjesztés, egyrészt ami Dömsöd nagyközség
kommunikációs felületeként rendelkezésre áll, kihasználatlan. Ezek a facebook oldal és a
domsod.hu portál. Mindkettő kissé elavult, összefogó együttműködéssel ezeket megfelelő
információt szerezhetnek. Ezzel megfelelő kommunikációs csatorna alakulna ki, másrészt
elejét lehetne venni azoknak a különböző csoportos támadásoknak, amelyek az
önkormányzatot, a testület munkáját érik. Nagyon sok harc folyik, amiért a polgármester, a
képviselők kénytelen beleállni olyan vitába, amely nem nevezhető konstruktívnak. Sokszor az
érződik, hogy ez a település vezetőinek a lejáratására szolgál. Ezeknek elejét lehetne venni
egy olyan kommunikációval, amellyel hitelesen információt szerezetnének a település lakói.
Ezért lenne jó, ha mielőbb rendbe tennék a facebook oldalt és az önkormányzati portált,
amely ezeket a funkciókat betölti. A 13. napirendnél ehhez szakmai segítséget kérnek, ehhez
kéri a testület hozzájárulását, hogy mind az önkormányzat hivatalos portálja, illetve a fb oldal
moderálás szempontjából további adminisztrátorokkal és moderáló személyekkel kibővítésre
kerülhessen, akik érdemben tudják segíteni ezt a munkát, akik felajánlották munkájukat, akik
az ehhez szükséges hátteret szakmailag meg is teremtik. A bizottság javaslata, hogy Zölei
Ádám, Keresztes Gergő és Tarr-Pintér Dániel Róbert a médiafelületek fejlesztésében és a
szerkesztési munkák előkészítésében adminisztrátori szerkesztői jogot kaphassanak a jelenlegi
adminisztrátor és szerkesztők mellett.
Lázár József képviselő: Ezek a kalózok, akik nem éppen pozitívan nyilatkoznak akár a
polgármester, akár a képviselő-testület tevékenységéről, ezt hogy tudják kiszűrni, akik
kimondottan ellenségesen nyilatkoznak. Ha ezt a néhány személyt kizárják, azt mondják,
hogy cenzúrázzák az ő véleményüket.
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Katona Krisztián képviselő: Az un. média guruk kizárás nem cél, ők is véleményt alkotnak,
szólásszabadság van. Az a cél, hogy azok az oldalak, amit már tudnak felügyelni, már
működő oldalra nincs az önkormánynak hatása azon kívül, hogy reagálnak egy-egy negatív
hozzászólásra, amely sokszor igazságtartalommal sem rendelkezik. Ha saját felületen tudnak
kommunikálni, ott minden csoportban és portálon is meglenne az a megfelelő szabályozási
háttér, amely kifejezetten megmondja, hogy milyen stílusban, hogyan és melyek azok a
kifejezések, melyek azok a pontok, amelyek már nem engedik be azokat a hozzászólásokat,
amelyek nem megfelelő minőségben történnek. Cenzúra jelleget nem szeretnének ebbe
belevezetni.
Muzs János képviselő: Sokszor feleslegesnek tartotta felvenni a kesztyűt azokkal, akik
leindították a negatív kampányt, mert csak egyre gyűrűzött tovább. Itt a cél, hogy az emberek
ne kalóz facebook oldalon kommunikáljanak. Javaslata, hogy át kellene nézni a facebook
oldalt, hány csoport használja a Dömsöd nevet. Dömsöd nevet egyébként is csak képviselőtestületi jóváhagyással lehet használni. Ezt is felül kellene vizsgálni, s lehetne irtani ezeket az
oldalakt. Sokszor átfedések vannak, egyik oldalra felteszik, átdobja a másik oldalra és
kimaradtak közte tartalmak, elvesznek infók. Ez így tetszene, ha központi oldalon jelenne
meg az önkormányzat híre, véleménye, azon az oldalon hozzá lehetne szólni moderált
formában, azt heti rendszerességgel friss tartalommal újítani, hogy ne laposodjon el. Legyen
ugyanolyan népszerűsége, mint egy un. kalóz facebook oldalnak.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Ahhoz, hogy ezen az oldalon menjen a kommunikáció a
dömsödi oldalról, fontos, hogy a többi meglévő oldalon ne szóljanak hozzá, csak ezen a
központi oldalon kommunikáljanak. Így nem ezekre az oldalakra mennek az emberek, hanem
a központi dömsödi oldalra, mert ott tudja meg az információt, a kérdésére a választ. Egy idő
után ez a néhány oldal el fog laposodni, mert rájönnek az emberek, hogy a hiteles információt
a nagyközség fb. oldalán kapják meg.
Katona Krisztián képviselő: Az egyik külsős bizottsági tag felvállalta azt a feladatot, hogy
egy applikáció tervet állít össze arra vonatkozóan, hogy követve a modern kor sajátosságait,
ezek az oldalak különböző kereszthivatkozásokon keresztül – pl. a dömsöd.hu oldalon
jelenleg meg, ami a fb. oldalon van, vagy vissza - jelenjenek meg. Fontos, hogy a Dömsödi
Hírnök szerepet tovább erősítsék, s kiemeljék azzal, hogy a központi oldalon említést tesznek
bizonyos cikkek, témák Hírnökben történő megjelenéséről, ott is lehet egy gyűjtemény
visszautaló jelleggel, egy-egy elmúlt időszakra visszavetítve, betenni a Hírnökbe cikként,
melyek voltak a fontosabb témák, amelyek az oldalakon jelentkeztek. Erre volt a bizottságnak
egy közös ötlete, hogy szükség lenne mobil telefonról is elérhető applikáció kialakítására.
Elkészült egy bemutató, amelyet a következő testületi ülésre ezt behozzák. Ez egy új modern
lehetőség lenne a kommunikációnak, amely pozitív irányba elindíthatja az önkormányzat, a
testület munkáját. Zölei Ádám részéről elhangzott egy pozitív hullám indítása, mely az
előterjesztésben megtalálható.
A kalóz oldalakkal kapcsolatban jó ötletnek tartja a Dömsöd név használatát engedélyhez
kötni, s meg lehet jogilag előzni. Látható, hogy bizonyos emberek csak egy csoportba írni,
máshova nem. Ha ez az oldal kialakul, akkor fontos lesz, hogy olyan személyek
válaszoljanak, hogy pontosan tudják a kérdés feltevés mögötti tartalmi hátteret, akár jogi
kérdés, akár gazdasági kérdés, ezeket érinti legtöbb esetben. Mindhárom moderátor jól tudja a
dolgát, ez nagyon fontos, de tartalmi kérdéseknél nem fogják tudni, milyen irányba kell
terelni, azt meg kell válaszolni. A kérdéseket meg kell válaszolni, nem lehet figyelmen kívül
hagyni, a képviselő azért képviselő, hogy válaszoljon a kérdésekre, ha negatív, ha
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rosszindulatú, arra is válaszolni kell. Hogy hol válaszolnak, azt meghatározhatják, erre jó az
oldal. Javasolja, hogy a moderátor személyekhez kerüljön be Muzs János, aki gazdasági
területen képben van. A legtöbb esetben jogi kérdés is felmerül, pl. a katolikus templom
építési költségével kapcsolatos információhiány, kell egy jogi szakember, aki helyre teszi. A
kommunikációs szakember Zölei Ádám dömsödi lakos, a Tarr-Pintér Dániel és a Keresztes
Gergő tud a technikai részben segíteni.
Katona Krisztián képviselő: Zavart kelthet az is, ha egy körmondattal körülírt megoldás jön
szóba, a moderátorok nem azt a szerepet szeretnék felvállalni, hogy megválaszolnak minden
kérdést, hanem amit a képviselők, vagy szakemberek megválaszolnak, nem cenzúrázva,
hanem olyan formába öntve megformáznak, kevesebb karakterszámmal, megfelelő
szóhasználattal, ebben tudnak segíteni. Egy együttműködő munkát nem pedig a kérdés
megválaszolását vállalnák fel.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Fontos, hogy közérthető legyen, amit egy szakember
megfogalmaz, nem biztos, hogy egy hétköznapi ember megérti. Ők abban segítenének, hogy
ez a szakmai szöveg mindenki számára befogadhatóvá váljon, megértsék.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az átírás ne kötelező érvényű legyen, mert saját szakmájából
kiindulva le tudja konyhanyelvre fordítani, de nem biztos, hogy akinek nincs jogi diplomája,
az jól fordítja le konyhanyelvre.
Muzs János képviselő: Eddig sem kommunikált a közösségi oldalon, ezután sem szeretne,
abban viszont partner, hogy ha a moderátornak kérdése van, felhívja, az adatszerű választ
megadja a gazdasági vezető tájékoztatása alapján.
Bencze István polgármester: Fenntartásai vannak ezzel kapcsolatban. Az alapgondolat
hónapokkal ezelőtt megszületett, amikor beszéltek Ispán Imrével, aki a honlap kezelője, hogy
úgy kellene átalakítani, hogy a mostani fb oldal mellé tesznek egy kommunikációs,
beszélgetős oldalt, mert a jelenlegi oldalon csak a közérdekű hírek jelennek meg. Érzi annak
jogosságát, szükségességét, hogy előbb utóbb valamit ki kell találni, mert sem ideje, sem
energiája annak az embernek, akinek 28 oldalt kell lesni. Egyetért, hogy legyen egy külön
oldal. Ami elgondolkodtató, van javaslat a moderátorokra, akik eldöntik azt, hogy egy polgár
bejegyzése megfelel-e annak a kívánalomnak, amit ők támasztanak. Ezt – bizottsági ülésen is
elmondta – számára elfogadhatatlan. Az az elfogadható, hogy dolgozzanak nagyon jól, s
akkor azt látják a dömsödi lakosok.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Jelenleg egyik határozatban sincs moderátori jogokról szó, nem
lehet addig a moderálásról addig dönteni, amíg moderálási elveket nem fektet le az
önkormányzat. Az egyik határozatban szerkesztési, adminisztrátori jogok, a fejlesztéshez, az
áttekintéshez, a jelenlegi bővítéséről van szó az egyik határozatban, a másikban egy irányelv
felfektetés, abban is szerepel, hogy a kidolgozás végett visszaadja a testület a bizottság
részére, a harmadik határozat a kommunikációs stratégia elkészítésére vonatkozik. Konkrétan
a moderálásról még nincs szó.
Bencze István polgármester: Örülne, ha amit letettek a képviselő-testület elé, működne.
Információ hiányában nem tudja, hogy jól fog ez megvalósulni, reménykedik, hogy nagyon
jól. Érzi, hogy valamire szükség van, de nem látja jelen pillanatban, hogy amit leírtak, ez így
jó lesz-e. Nincsenek kifutva az időbél, a végleges döntést néhány hónapra elhalasztaná.
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Tarr-Pintér Dániel: Egyetért az elmondottakkal. Két fontos dolog nem hangzott el, nem
arról szól a moderátori szerep, hogy megmondják, ki mit gondoljon, nem arról szól, hogy
megmutassák, mit kell mondani. Arról szól, hogy a testület kommunikáljon a választókkal,
mondja el, hogy mi történik. Hány napirendet tárgyaltak, előtte milyen bizottsági ülések
előzték meg, ehhez mennyit kellett utána olvasni stb. Az egyszerű ember nem látja ez
emögött lévő munkát, amit a képviselő-testület egy-egy döntésbe belefektet. Arról van szó a
napirendek mögöttes tartalmaként, hogy meg kell mutatni az embereknek, hogy milyen
munka folyik, az állampolgárok szavazatukért mit kapnak cserébe. A kommunikáció akkor jó,
ha a közlő és az informálni kívánt személy között az a információ átjut, s megérti az, akinek
szól. (A szemétszállítással kapcsolatos információhiányból eredi problémát hozta fel
példának.) Elhangzott, hogy jól kell dolgozni. Azt, hogy jól dolgoznak, azt valamilyen módon
meg is kell mutatni az itt élő embereknek. A Hírnökben pl. nem az jelenik meg, hogy mennyi
munkával valósult meg egy-egy dolog, hanem az, hogy mi valósult meg.
Nem arról van szó, hogy a képviselőket szeretnék moderálni, cenzúrázni, arról van szó, hogy
azokat a megszólalásokat, amelyek stílusa nem megengedhető egy önkormányzati oldalon,
azokat kell beterelni egy jó mederbe. A probléma nem az, hogy véleményt formálnak az
emberek, hanem a hogyannal. Ha bemennek egy hivatalba, tudják hogyan viselkedjenek,
miért van, hogy egy személytelen világban egy elektronikus felületen nem tudják, hogyan kell
megadni a tiszteletet. Ha ezt jól szabályozott környezetben teremtik meg az önkormányzat
hivatalos oldalán, akkor senkit nem ér vád, hogy cenzúrázzák, hogy nem engednek véleményt
nyilvánítani. Ebben tudna a bizottság nagy segítséget nyújtani a testületnek.
Lázár József képviselő: Erre térjenek vissza egy bizonyos idő után, hogy sikerült
megvalósítani.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Egy fontos dologról nem beszéltek, hogy a bizottság munkája,
hogy kidolgozzák Dömsöd kommunikációs stratégiáját, amely egy nagyon részletes
dokumentum lesz, amit idehoznak a testület elé. Azért kérték az adminisztrátori szerkesztői
jogot, hogy belelássanak az oldalak statisztikájába, ki tudják dolgozni, hogyan tud ez
elindulni. Addig nem tudnak egy stratégiát elindítani, amíg nem látnak bele az oldalba, a
célokat ezután tudják kitűzni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A képviselő-testület módosíthatja úgy a határozati javaslatot, hogy
a 13. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot módosíthatja úgy, hogy megmaradna az
előkészítés benne, s lefekteti, hogy a konkrét elvégzését abban az esetben adja meg,
amennyiben azokat a fejlesztési elképzeléseket, szerkesztési elveket, moderálási jogokat már
a képviselő-testület elé beterjesztette és ezt elfogadta.
Zölei Ádám KIIB. tagja: A bizottsági ülésen szó volt arról, hogy a legnagyobb jogkörrel
rendelkező szerv nem ők lennének, hanem továbbra is megmaradna a jegyző, a polgármester
és Ispán Imre a legnagyobb kezelője az oldalnak, szuper adminisztrátora. Az integrációs
stratégiához szeretnék az oldal beállításait, statisztikáit, különböző funkcióit átvizsgálni, hogy
lehetne a legjobban átalakítani, hogy egy idő után ez az oldal jelenne meg elsőnek. Amikor
elindul a tényleges központosított kommunikáció, azok az információk, ezáltal folyamatosan
nőni fog az oldal követőinek száma, ez lesz a legnagyobb csatorna, amit fognak használni.
Ezzel nem zárják ki sem a negatívot, sem a pozitívot, viszont a közölt tartalmakkal pozitív
irányba szeretnék elbillenteni a kommunikációt, megmutatni, hogy ez az oldal az, ahol
minden információt megtalálnak.
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Bencze István polgármester: Javasolja, hogy bízzák meg az érintett személyeket azzal, hogy
előkészítési szerkesztési munkával, egy - Tarr-Sipos Zsuzsa által említett - koncepció
kidolgozásával. Erre adjon a testület felhatalmazást. Akár egy külön testületi, bizottsági ülést
rá kell szánni, alaposan át kell járni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Erről az egy összevont határozati javaslatról szavaz a testület?
Bencze István polgármester: Igen, egy összevont határozati javaslat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete meglévő adminisztrátorok és
szerkesztők mellett a „Dömsöd Nagyközség Önkormányzata” elnevezésű facebook
oldalhoz adminisztrátori, valamint a www.domsod.hu internetes portálhoz szerkesztői
jogokat engedélyez Zölei Ádám, Keresztes Gergő és Tarr-Pintér Dániel Róbert részére a
fenti médiafelületek fejlesztési és szerkesztési munkáinak előkészítéséhez és
elvégzéséhez, valamint Dömsöd Kommunikációs Stratégiai javaslatának kidolgozásához.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
201/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete meglévő adminisztrátorok és
szerkesztők mellett a „Dömsöd Nagyközség Önkormányzata” elnevezésű facebook
oldalhoz adminisztrátori, valamint a www.domsod.hu internetes portálhoz szerkesztői
jogokat engedélyez Zölei Ádám, Keresztes Gergő és Tarr-Pintér Dániel Róbert részére a
fenti médiafelületek fejlesztési és szerkesztési munkáinak előkészítéséhez és
elvégzéséhez, valamint Dömsöd Kommunikációs Stratégiai javaslatának kidolgozásához.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

16./ Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány támogatása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 18. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, PGMFB elnöke: 50.000.-Ft. támogatást javasol.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

19
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Bakonya Mária
Emlékalapítvány kérelmének támogatására egyszeri 50.000-Ft vissza nem térítendő
támogatást állapít meg.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
202/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Bakonya Mária
Emlékalapítvány kérelmének támogatására egyszeri 50.000-Ft vissza nem térítendő
támogatást állapít meg.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

17./ Dunasor – Gesztenyesor – Dabi szigeti út felújítására beérkezett ajánlatok
értékelése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 19. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, PGMFB elnöke: A bizottság a beérkezett három ajánlatot áttekintette.
Az értékelés elsődleges szempontja ismét az ajánlati ár. Voltak lényeges árbeli eltérések az
ajánlatok között. A legalacsonyabb ajánlatot a Hajóka kft. adta, ezért a bizottság a Hajóka
Kft-t ajánlatát javasolja elfogadni és megbízni a munkálatokkal.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dunasor - Gesztenyesor – Dabi
szigeti út felújítására beérkezett ajánlatok közül a Hajóka Kft. bruttó 16.362.045-Ft-os
ajánlatát fogadja el az eljárás nyerteseként.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az ajánlatnak megfelelő
vállalkozási szerződés aláírására a Hajóka Kft-vel.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:

20
203/2019. (XII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dunasor - Gesztenyesor – Dabi
szigeti út felújítására beérkezett ajánlatok közül a Hajóka Kft. bruttó 16.362.045-Ft-os
ajánlatát fogadja el az eljárás nyerteseként.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az ajánlatnak megfelelő
vállalkozási szerződés aláírására a Hajóka Kft-vel.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Képviselői hozzászólások:
Lázár József képviselő: Vannak jó néhányan a faluban, akik karácsony tiszteletére
kivilágítják a családi házukat, van-e lehetőség arra, hogy egy köszönő levelet ezeknek a
családoknak. Vállalja, hogy a Kossuth Lajos u., Védgátsort bejárja, ez kb. 5-8 ház. Másik:
Pánczél Károly képviselővel beszéljenek, ha így haladnak, Magyarország pár éven belül
szemétből fog állni. Kidobják a szemetet az 51-es út mellett, jön a fűkasza, széttépi a
zsákokat, lesz belőlük 30 szemét. Felajánl a dabi buszmegállóban lévő kerékpártároló
bővítéséhez 10 ezer Ft-ot vasanyagra. Kossuth Lajos u. 103. sz. kivágtak egy fát, a tuskó ott
maradt, nagyon balesetveszélyes. A Kastély utcáig van karácsonyi dísz. Jövő évben minden
hónapban felajánl 10 ezer Ft-ot azért, hogy a régi karácsonyi díszvilágítást amennyire anyagi
lehetőség engedi, cseréljék le. Nagyon sok nem ég már, hiányosan világít Dabon.
Láng András: Az idén is több mint 100 ezer Ft-ot költöttek a karácsonyi világításra.
Bencze István polgármester: Megnézik, köszöni a felajánlást.
Lázár József képviselő: Kéri, ha valaki valamit kiad a kezéből, figyeljen oda, volt egy óriási
hiba a mikulásnapi köszöntőbe, a Széchenyi iskolát Szécsényinek írták. Nem figyeltek oda,
kikerült a Fb-ra.
Néhányan szóvá tették, hogy a Horváth-kerti üzletsor mögött bizonyos személyek elvégzik a
dolgukat. Tarr-Sipos Zsuzsa ígéretet tett arra, hogy utána néz, kinek a tulajdona, kinek kellene
a lezárásban intézkedni. Az elmúlt évben már beszéltek róla, hogy jó lenne nyilvános WC-t
létesíteni a központban valahol.
Bencze István polgármester: Találjanak közösen egy olyan helyet a központban, ahol a WC.
egyetlen szomszédot sem zavar. Erre lett volna alkalmas a Horváth kert sarki üzletrészének
megvásárlása, de nagyon magas árat kérnek érte.
Ócsai Julianna képviselő: A Kossuth Lajos utcai járdával kapcsolatban érkezett reklamáció,
a járdalapok rosszul illeszkednek, elakad a cipő, elesett a lakos, balesetveszélyes. Tervben
van-e ennek a járdaszakasznak – Burján húsbolttól a Faragó boltig – a javítása?
Bencze István polgármester: Egy-két éven belül készült az a járda, meg kell nézni,
amennyiben szükséges, megoldják.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Minden évben megjelenik a 15 millió Ft-os belterületi utas
pályázat, annak tartalma lehetővé teszi a meglévő járda felújítását is önálló tevékenységként
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is. Javaslata, hogy a jövő évi pályázat előkészítése során a járdafelújítására tennének
javaslatokat. A felújított utcák melletti rossz járdák felújítására szeretnének javaslatot tenni.
Muzs János képviselő: A Széchenyi útra kihelyezték a sebességmérő táblát, amely jelzi, ha
60-70 km-es sebességgel közlekednek a járművek. Nem tudnák-e bővíteni a kamerarendszert,
hogy rálásson arra? Az iskola bejárattal szemben fél méteres eltérés van az aszfaltozásnál.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az alapján nem jár el a rendőrség, nem indítják el az eljárást.
Hitelesített sebességmérő eszközzel bemért jármű ellen tudnak eljárni, mondván, hogy a tábla
is mérhet rosszul.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Lakók jelezték, hogy a Gesztenyesoron mostanában sötétedés
után egy autó megáll, többen ülnek benne, a környékbeliek félnek, hogy milyen ügyeletek
folynak. Esetleg rendőrségnek vagy polgárőrségnek kellene jelezni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Lehet jelezni a rendőrség felé anonim módon a lakosság részéről
is.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a hét végén tartott az
SZMK egy vásárt, amely elég eredményes volt, amelyet az iskola udvar felújítására
szeretnének fordítani. Januárban jelentkeznek a tervekkel, hogy mire gondoltak, és hogy ez
mennyi költségigénnyel jár. Több mint 100 ezer Ft-ot sikerült összegyűjteni a hétvégi
vásáron. Kérdése, hogy a Bazsonyi-Vecsési házzal mire jutottak?
Bencze István polgármester: A szükséges intézkedést megtették annak érdekében, hogy ne
ázzon be, most nem ázik be.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Környezetvédelmi programról már beszéltek, azóta ismét
összeültek a szakemberekkel, év elején jönnek a testület elé a részletekkel.
Szabó Andrea alpolgármester: Képviselői munkával kapcsolatos szabályok, tájékozódás
nagyon fontos, érdemes tájékozódni, mielőtt bármit előterjesztenek, lehet kérdezni a
jegyzőkőt, hogy ne járjanak ilyen vargabetűket, hogy ne süljenek el rosszul jó szándékú
dolgok, lehet segítséget kérni. Lesz majd megyei képzés is, illetve a jegyző is tervezi néhány
órás, több alkalmas képviselői tájékoztatót, lehet olvasni az önkormányzati törvényt is, amely
tartalmazza, kinek mi a hatásköre, mi a szerepköre, feladatköre, az ülésvezetés kérdéseit.
Parttalanná válnak a bizottsági ülések, nagyon hosszú, több hozzászólás másfél, két órás, nem
segíti elő az eredményességet. A hozzászólások számát, az időtartalmát szabályozni kell,
ülésvezetési kérdések. Nehéz megoldani, ha nincs már értelme, be kell zárni a hozzászólást. A
csepűrágásnak nincs értelme. Fegyelmezettebben kell kezelni az ülésvezetőknek.
Másik dolog: A Vecsési házhoz kaptak egy felajánlást, Csaplár János bizottsági tag
felajánlotta a tiszteletdíját a kármentési költségekre. Maga részéről is felajánlott havi 10 ezer
Ft-ot a tiszteletdíjából erre a célra.
Ócsai Julianna képviselő: Az OMK-ban szervezett programokat meg szokták hirdetni,
szórólapon, plakáton, fb-on, több helyen. Megköszönve minden ilyen irányú segítséget, kéri,
ha bárki szeretné a plakátot megosztani, akkor azt ossza meg, amit az OMK szerkesztett és
feltett, s ne önállóan tervezzen plakátot és azt ossza a fb-on. Köszöni és továbbra is várja a
segítséget, de az OMK által készített és megjelentetett plakátot osszák meg.
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Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: A hétfői bizottsági ülésen beszélték meg azt, hogy pl. a
képviselők sem tudtak a vasárnapi adventi műsorról.
Ócsai Julianna képviselő: Jelenleg is kint van a bejárati ajtón, szórólapok kerültek ki a
faluba, FB-on, az OMK oldalán, saját oldalán, sokan megosztották.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Mégsem látták, ezért gondolták úgy Polgármesterrel úrral
közösen, hogy minél több ember eljöhessen, ha ilyen jó programok vannak.
Bencze István polgármester: Erről így nem beszéltek, a következőről beszéltek, hogy a 2020as programot közösen összeállítják, megbízzák az OMK vezetőjét, hogy egy alapot adjon, s
mindenki hozzá teszi. Nem erről, hogy most a három napiról, erről nem vele nem beszéltek.
Kovács Gyula képviselő: A bizottsági ülésen Tarr-Sipos Zsuzsa megkérdezte a polgármester
urat, hogy a vasárnapi adventi gyújtással kapcsolatban egy plakátot, egy szösszenetet
készíthet-e, s azt bárhol közzéteheti.
Hangzavar!
Ócsai Julianna képviselő: Ez rendben van, de miért nem az OMK plakátját ossza a képviselő
asszony.
Bencze István polgármester: Ezzel kapcsolatban felhívta egy korábbi ciklus képviselője,
hogy az OMK igazgatója miért nem végzi el a munkáját, mert Tarr-Sipos Zsuzsának fel
kellett tenni, hogy mi lesz az OMK-ban.
Ócsai Julianna képviselő: Ismételten kéri, hogy az OMK plakátjai legyenek megosztva, az
OMK által szerkesztett plakátok, azok, amely programokon az OMK dolgozott.
Muzs János képviselő: Kéri a képviselőket, bárki bármilyen rendezvényben érdekelt, itt a
testületi ülésen mindenki előtt hirdesse ki. Előfordult, hogy kérdezték bizonyos rendezvényről
és nem tudott róla.
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.
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