
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 19-én 
megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László 
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, 
Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán aljegyzı, Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı, 
továbbá a jelenléti ív szerinti meghívottakat.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a jelenlévı 
intézményvezetıket, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét. Külön köszönti az 
Ipartestület elnökét, Tóth Sándor urat, akivel ma ünnepélyes keretek között aláírják az 
Önkormányzat és az Ipartestület közötti együttmőködési megállapodást.  
 
Megállapítja, hogy valamennyi megválasztott képviselı jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

2/2011.(I.19.) Kt.számú 
Határozat 
 
A Képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:  
 
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
3./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 6/2007.(III.29.) rendelet 
módosítása  
4./ A helyi iparőzési adóról szóló 4/1995.(VI.6.) rendelet módosítása 
5./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Közmunkaprogram keretében a 2011. évi 
közfoglalkoztatásra 
6./ A Dömsödért Alapítvány alapító okiratának módosítása, új Felügyelı Bizottság 
megválasztása  
7./ 2011. évi szúnyoggyérítés  
8./ Dr. Csipler Norbert rendırkapitányi kinevezésének véleményezése 
9./ Járóbeteg szakellátással kapcsolatos önkormányzati nyilatkozat 
Zárt ülésen: 
10./ Személyi ügy 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az 
elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
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3/2011.(I.19.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
Elıadó: Bencze István polgármester 
/Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Lázár József: A Peti-Sped ügyvezetıjével folytatott tárgyaláson mire jutottak? A 
VOLÁNBUSZ. Zrt. látogatása milyen célból történt?  
 
Bencze István: A VOÁNBUSZ. Zrt. osztályvezetıje szokásos év eleji látogatása alkalmával 
átadott a hivatalnak a korábbi években szokásos három szabadjegy helyett egy szabadjegyet, 
amellyel a munkatársak térítésmentesen utazhatnak. Problémák vannak az utazási társaságnál 
is, a cég munkatársa elırevetítette a VOLÁNBUSZ-nál várható átszervezést, mely az 
üzemigazgatóságnál mindenképpen leépítést jelent. Poromb Péterrel – az önkormányzat 
kezdeményezésére – folytatott tárgyaláson a múlt évi 15 millió ft-os tartozást illetıen oly 
módon állapodtak meg, hogy március végéig a tartozás 1/3 részét ki tudja fizetni, 2/3 részét 
pedig természetben fogja ledolgozni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztés elfogadását.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

4/2011.(I.19.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti idıszak 
eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
3./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 6/2007.(III.29.) rendelet módosítása  
Elıadó: dr. Bencze Zoltán aljegyzı 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán: A Képviselı-testület alakuló ülésén meghatározta, hogy szervezeti és 
mőködési szabályzatát április 30-ig felülvizsgálja. A felülvizsgálatot az Ügyrendi 
Bizottsággal közösen elvégezték, decemberben az Ügyrendi Bizottság elıkészítı ülésén a 
tervezett változások felvázolásra kerültek. Ennek megfelelıen készült el a rendelet 
módosításra vonatkozó elıterjesztés. A tervezett módosítás megteremti a jogszabályi 
változásokkal az összhangot, ennek szövegbeli jelentısége pl. a Pest megyei Közigazgatási 
Hivatal január 1-tıl Pest megyei Kormányhivatal elnevezéssé változott.  
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A képviselı-testületi elıterjesztések egységes kinézetére vonatkozóan kerültek be 
pontosítások, az intézményi beszámolók rendjérıl a szervezetfejlesztés keretében került 
kidolgozásra, az intézményvezetıkkel egyeztetve lett, ez beépülne mellékletként a rendeletbe, 
több intézmény ennek megfelelıen állította össze tartalmilag formailag a beszámolóit. Szintén 
a szervezetfejlesztés keretében ipartestületi kezdeményezésre a képviselıi fogadóórák 
ismételt bevezetését építenék be a rendeletbe. Havi egy alkalommal lenne fogadóóra a 
képviselı-testületi ülések elıtt két órával forgó rendszerben, névsor szerint haladna. Az 
Ügyrendi Bizottság ülésén polgármester úr javaslatot tett arra, hogy kezdetben 14 órától 15 
óráig legyen fogadóóra és ha hosszabb fogadóórára lenne igény, úgy módosíthatják az 
igényeknek megfelelıen.  
 
Balogh László Levente: Az Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítás elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István polgármester: Egyetért a javasolt módosításokkal. A képviselıi fogadóórát a 
Dömsödi Hírnökben, a honlapon közzé kell tenni. Megbeszélték, hogy névsor szerint 
haladnak, elsı alkalommal – február 15-én – Balogh László Levente képviselı tart 
fogadóórát.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást az elıterjesztés szerint. 
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
1/2011.(I.21.) rendelete 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 6/2007.(III.29.) rendelet módosítása 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. január 21. napján 
A rendelet hatályos: 2011. január 21.napjától. 

 
4./ A helyi iparőzési adóról szóló 4/1995.(VI.6.) rendelet módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 2011. január 1-én a 
törvény megváltozott, az ideiglenes jelleggel adózók körébıl  kikerült a vásározó 
kereskedelmi, egyéb tevékenység, amely tevékenység nem adóköteles, ezzel kapcsolatban a 
jogszabályban megváltozott a hivatkozás, a pontok számozása. Olyan pontban történt 
hivatkozása, amely január 1-tıl nem létezik, s hogy a törvénnyel összhangban legyen, csupán 
átszámozásra került sor.  
 
Bencze István polgármester – miután az elıterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem 
hangzott el – szavazásra bocsátotta a rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztést.  
 
A képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
2/2011.(I.21.) rendelete 
A helyi iparőzési adóról szóló 4/1995.(VI.6.) rendelet módosítása 
A rendelet kihirdetve: 2011. január 21. napján 
A rendelet hatályos: 2011. január 21. napjától. 
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5./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Közmunkaprogram keretében a 2011. évi 
közfoglalkoztatásra 
Elıadó: Varsányi Antal alpolgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Varsányi Antal alpolgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az Út a 
munkához program új elnevezése Nemzeti Közmunka Program, mely tartalmában is 
jelentısen változik, un. hosszú és rövidtávú foglalkoztatásra ad lehetıséget. A rövidtávú 
programban napi 4 órás munkaidıben négy hónapon keresztül lehet foglalkoztatni, hosszú 
távú foglalkoztatás napi 8 órás munkaidıben. Elızetes információ szerint a hosszú távú 
foglalkoztatásra kevés létszámot kapnak, a rövid távú – 4 hónapos foglalkoztatásra – több 
létszám lesz. Természetesen négy hónaponként lehet újakat felvenni. A jelenlegi létszámot 
160-40 arányban állították össze, bár tisztában vannak azzal, hogy ennyi személyt nem fog a 
Munkaügyi Hivatal rendelkezésre bocsátani. Akkor van esély az igényelt létszám 
foglalkoztatására, ha valamelyik környékbeli település nem veszi igénybe. Ennek megfelelıen 
állították össze az elsı pályázatot, melyben 10 fı hosszú távú és 107 fı rövid távú 
foglalkoztatása szerepel. Természetesen nem egyidıben lenne bent ez a létszám. Sokan 
érdeklıdnek már a munkalehetıségrıl, a tájékoztatásban a kisebbségi önkormányzat 
segítségére is számítanak, bár ez nem csak a kisebbséget érinti. Ütemezést kell készíteni a 
foglalkoztatásra, hisz ez egy kissé rosszul érinti az embereket, kevesebb idıt dolgozhatnak 
kevesebb pénzért. Az intézményeknél lévı közmunkások száma is nagymértékben csökkenni 
fog, sajnos nagyon jó munkát végzıket kell január 1-tıl elbocsátani.  
Javasolja az elıterjesztés elfogadását. A pályázatot több részben nyújtják be, az elsı részlet 
errıl a létszámról szól.  
 
Lázár József: Meglátása szerint 30 % aki dolgozni akar, s van egy bizonyos százalék, aki 
csak azért jön ide, hogy valahonnan kapjon pénzt. Azokat, akik minimálbérért ténylegesen 
dolgoznak különbözı munkahelyeken, irritálja, hogy ezek az emberek szinte munka nélkül 
jutnak pénzhez. Nem lehet azt megtenni, hogy aki  nem dolgozik, megköszönni a munkáját és 
elbocsátani. Ha nem merik ezt meglépni, akkor kitermelnek megint egy olyan réteget, aki azt 
mondja, nem dolgozik, bejön az önkormányzathoz közmunkára és kapja a pénzt. Nem a 160 
és a 40 fı ellen szól, hanem azok ellen, akik nem akarnak dolgozni, leülnek és ugyanakkor a 
bizottságoknál a segély minden formáját igénylik.  Ne az önkormányzat tartson el mindenkit.  
 
Bencze István: Ezt maga a program adja, hisz azokat sem tudják felvenni ezentúl, akik jól 
dolgoznak.  
 
Dr. Rókusfalvy Sylvia: Véleménye szerint inkább értelme van a 8 órás foglalkoztatásnak, 
mint a 4 órás rövid távú foglalkoztatásnak, helyettünk inkább a stabil 8 órásokat kellene 
alkalmazni.  
 
Varsányi Antal:  Nem az önkormányzattól függ. Az Út a munkához program felülrıl nyitott 
volt, ez a program meghatározta, mennyi pénzt ad rá, leosztották a területi munkaügyi hivatal 
méretéhez. Egyetért Lázár József képviselıvel, eddig is volt, akit 8 órában alkalmaztak és 4 
óránál nem dolgozott többet. Az eredeti program célja, hogy munkához szoktassanak olyan 
embereket, akik soha sem dolgoztak.  
Cikket készül írni a tapasztalatokról, mert a közelmúltban elhangzott, hogy irritálja az 
embereket a sok közmunkás, személyét pedig irritálja a bizonyos körökben tapasztalt iszonyú 
szegénység, irritálja az, hogy az irritált közmunkásokkal összeszedette a szemetet a 
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Szenttamási út végén, kitakarították, és ma meg lehet nézni, milyen kommunális 
szemétrakások vannak. Van arra mód, aki nem dolgozik, elbocsáthassák. Ha nem tudják 
behívni az illetıt közmunkára, vagy nem veszi fel valamely vállalkozó legalább két hónapra, 
akkor elesik a segélytıl is. Kéri, hogy jöjjenek be egy napra és gyızıdjenek meg személyesen 
arról, hogy folyik itt a munka, akkor elfogadja a kritikát. Az nem igaz, hogy csak a 30 % 
dolgozik, igenis a 90 % dolgozik. 10 % látványosan nem csinál semmit az út szélén. Olyan 
embereket kellett elküldeni, akik az elmúlt évben a hó eltakarítást végezték, akikre drága 
gépeket rá lehet bízni, akik komoly fizikai munkával a belvíz elvezetésbıl  kivették a 
részüket. 
Szükség van ezekre az emberekre, a 4 órás foglalkoztatás sokkal nehezebb feladatot ró az 
önkormányzatra, mire beleszoknak a munkába, akkorra jön az új csapat. Ha mellé van téve, 
hogy mit végeztek a közmunkások, s a faluban mi történt, jogos a kritika. A 10 % - aki 
támaszkodik a lapáton, hever a főben  – nagyon is látszik, de az is látszik, hogy komoly 
munkát végeznek.  
 
Lázár József: Nem tudja, mire alkalmasak ezek az emberek, kivették a falu lakóinak kezébıl 
azt a lehetıséget, hogy a saját portájuk elıtt rendbe tegyék a közterületet. Akik eddig ezt 
maguk elıtt megtették, azok is ezentúl az önkormányzattól kérik a közmunkások segítségét. 
Számtalanszor felvetıdött már bizonyos ingatlantulajdonosok elhanyagolják az ingatlant, 
küldjenek ki közmunkásokat, számolják ki, hogy hány órát dolgoztak, s számlázzák ki. Igy 
termelnek valamit ezek az emberek, ne azt csinálják, amit minden ingatlantulajdonosnak a 
saját ingatlana elıtt meg kellene csinálni.  
 
Varsányi Antal:  8 millió ft. van beállítva a költségvetésben erre a célra, ez egy szükséges 
rossz ebben a gazdasági helyzetben, amit a kormány is felismert. Dömsödön már egy éve 
folytatják azt, amit most szeretnének bevezetni. A közterület tisztántartása mellett termelıi 
munkát is végeznek jó néhányan - iskola meszelés, kımővesmunka, járdaépítés stb. Kevésnek 
tartja ezt a 10 fıt, akit 8 órában tudnak foglalkoztatni. Így szereznek jogosultságot arra, hogy 
segélyt kapjanak. Ha segélyben adják oda a pénzt, az többe kerül, mert ha egy nap egy órát 
dolgozik, kevesebbıl jönnek ki, mint ha csak segélyt kapnának. Ha segélyben adnák oda, 
akkor semmit nem dolgoznának.  
 
Balogh László Levente: Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el, ugyanakkor 
furcsa volt, ahogy embereket el kellett küldeni, így megváltozott a rendszer. Valóban volt 
hibája a rendszernek, de volt jó szándék is benne, szükség volt erre. Amirıl most beszélnek, 
hogy munkahely kínálat alakul, reménység szerint be fog következni, de elhamarkodott volt a 
közmunkaprogram megváltoztatása.  
 
Bencze István: A közmunka programról mindig 100 %-ban pozitívan nyilatkozott, egy olyan 
lehetıség, amivel élni kellett. 100-150 embert folyamatosan alkalmaztak. Irritálja, ha valaki 
felveszi a fizetését és nem dolgozik, de ez nem a program hibája, ez az önkormányzat és a 
közmunka program vezetıinek is a hibája, nem tudták felmérni, hogy egy bizonyos számú 
közmunkáshoz hány irányító szükséges. Nem az volt a hibája, hogy a közmunka programban 
szereplı ember kapott egy minimálbért, az a nagyobb probléma, hogy az intézményekben is 
minimálbérért dolgoznak, a munka nincs megfizetve.  
Az elızı közmunka programnak szociális vonatkozásai is voltak, ennek nincsen. Ez a 
kormány 50 %-kal több pénzt költ erre a programra, mint az elızı kormány, de sajnos nem 
erre a térségre, hanem Szabolcsra, Borsodra, ahol nagyobb a nyomorúság. Dömsöd olyan 
kistérséghez tartozik, ahova beletartoznak a gazdag északi városok, mint Szigetszentmiklós, 
Dunaharaszti. Dömsöd kap a legtöbbet, de semmire nem elég. Ez a közmunka program nem 
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tölti be az a feladatot, mint az elızı program. Minden lehetıséget ki kell használni. Sokak 
számára ez az egyetlen lehetıség, hogy némi jövedelemhez jussanak. Ezt a pályázatot most 
beadják és várják, hogy mikor lesznek módosítások.  
2012-ben azok kaphatnak bármiféle ellátást, akik 2011-ben tudnak 30 napot igazolni. Ez a 
program nem biztosítja azt, hogy a dömsödi rászorulókat tudják alkalmazni. Ideális esetben 
60-70 embert tudnak alkalmazni a 300 emberrel szemben, akik jogosultak a közmunkára. Mi 
lesz velük, ha kiesnek ettıl a minimális ellátásból is. Egy feladat van, minden lehetıséget 
megragadjanak.  
 
Balogh László Levente: Az országgyőlési képviselıt kellene megkeresni.  
 
Bencze István: Szándékában áll felkeresni az országgyőlési képviselıt, s kérni, hogy a tököli 
polgármesterrel, -  aki szintén országgyőlési képviselı – közösen vessék fel ezt a problémát, 
amely a kistérség déli részét súlyosan érinti.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
 

5/2011. (I.19.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatokat kíván benyújtani 
Budapest Fıváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központja Ráckevei Kirendeltségéhez 
- hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását 
segítı 2011. évi támogatására; 
- rövid idıtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítı 
2011. évi támogatására. 
 
A pályázatok keretében 2011. évben rövid idıtartamú közfoglalkoztatás keretében 
összesen legfeljebb 160 fı, míg hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás keretében összesen 
legfeljebb 40 fı közfoglalkoztatását kívánja biztosítani.  
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a közfoglalkoztatás támogatási 
összegen felüli önrészét saját költségvetésébıl 2011. évre legfeljebb 8.000.000-Ft-ban 
biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert arra, hogy a fenti 
keretszámokon belül a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatokat 2011. évben több 
pályázati fordulóban benyújtsa. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, Bencze István polgármester 
Határid ı: folyamatos 2011. december 31-ig 
 

6./ A Dömsödért Alapítvány alapító okiratának módosítása, új Felügyelı Bizottság 
megválasztása  
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az elızı ülésen 
megválasztották a Dömsödért Alapítvány kuratóriumát, most a Felügyelı Bizottság tagjaira 
tesz javaslatot. A jelöltek a felkérését elfogadták.  
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A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot:  
 

6/2011. (I.11.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat által alapított 
Dömsödért Alapítvány Felügyelı bizottsága új tagjainak 
- Jaksa Istvánt, 
- Szücsné Ágh Anikót, 
- Tóbisz Lászlót 
megválasztotta. 
A képviselı-testület a Dömsödért Alapítvány alapító okiratának 8./ pontját az új Felügyelı 
bizottság összetételének megfelelıen módosítja. 
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az alapító okirat 
módosításnak aláírására, és a módosításnak a Pest Megyei Bírósághoz történı 
benyújtására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, Bencze István polgármester 
Határid ı: 2011. január 31. 

 
7./ 2011. évi szúnyoggyérítés  
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István: Az elmúlt évhez viszonyítva az idén másként rendelik meg a 
szúnyoggyérítést. A térség polgármesterei úgy döntöttek, hogy közösen kérik a 
szúnyoggyérítést, így olcsóbb és hatékonyabb. Az elmúlt években Dömsöd területe volt a 
legnagyobb, mert Dömsöd becsületesen bevallotta a terület nagyságát. Korábban a légi irtás 
volt a nagyobb, az idén a földi irtást kérik nagyobb arányban, 150 ha légi és 300 ha földi 
irtást. Ez a tavalyi bekerülési költség mintegy 50 %-át teszi ki.  
 
Ispán Ignác: Egyetért, a földi irtás hatékonyabb, mint a légi.  
 
Varsányi Antal:  A méhészektıl hallotta, hogy a földi irtás a méhekre veszélyes.  
 
Ispán Ignác: A szúnyogirtás idejérıl a méhészeket az önkormányzat kiértesíti, arra az idıre 
becsukják a méheket, vagy elviszik. A késıi idıszakban végzik az irtást, a méhek akkor kifelé 
lélegeznek. Évek óta méhei vannak a Dabi-szigetben, nem volt emiatt elhullás.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

7/2011. (I.19.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi szúnyoggyérítést a 
Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulással közösen kémiai gyérítés 
módszerével kívánja megvalósítani. 
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A Képviselı-testület a szúnyoggyérítésre vonatkozó terület nagyságát a következık 
szerint határozza meg: 
- földi gyérítés 300 ha 
- légi gyérítés 150 ha. 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi szúnyoggyérítés 
költségeinek fedezetés saját költségvetésébıl elkülöníti. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra 
vonatkozó nyilatkozat kiadására, a földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére  
 
Felelıs: polgármester  
Határid ı: azonnal 

 
8./ Dr. Csipler Norbert rendırkapitányi kinevezésének véleményezése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Dr. Csipler Norbert jelenleg ideiglenesen van kinevezve a 
kapitányság élére, a végleges kinevezéséhez a térség képviselı-testületeinek véleményezése, 
megerısítı határozat szükséges.    
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

8/2011. (I.19.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pest Megyei Rendır-
Fıkapitányság Vezetıjének megkeresése alapján a következı határozatot hozza. 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Csipler Norbert rendır 
ırnagynak a Ráckevei Rendırkapitányság kapitányságvezetıi beosztásba történı 
kinevezésével egyetért. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a határozatot a Pest 
Megyei Rendır-Fıkapitányság Vezetıjével közölje. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal; a határozat közlése 2011. január 31-ig 

 
9./ Járóbeteg szakellátással kapcsolatos önkormányzati nyilatkozat 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István: A Szigetszentmiklósi Rendırintézet igazgatója megkereste az 
önkormányzatot azzal, hogy olyan szakellátási területeket, amely Ráckevei rendelıintézetben 
nincs, azt a Szigetszentmiklósi Rendelıintézettıl rendeljék meg.  
Dr. Rókusfalvy Sylvia: Eddig is oda jártak a betegek, ezen döntés meghozatalával hivatalos 
lesz.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: 
 

9/2011. (I.19.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dömsöd lakosságának a 
járóbeteg-szakellátási kötelezettséget az alábbi szakmákban a Szigetszentmiklósi 
Szakorvosi Rendelıintézetnél jelöli meg: 
 
- 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 
- 1404 oszteoporózis centrum (szakfeladat szerint) 
- 1500 aneszteziologia és intenzív betegellátás 
- 4000 kardiológia 
- 5102 mammogárfia 
- 1900 tüdıgyógyászat szakellátás. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a határozatról az 
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetét értesítse. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal; a határozat közlése 2011. január 31-ig 

 
 
Egyebek 
 
Szabó Andrea: A közelmúltban megtartott civil fórumról eredményérıl adott rövid 
tájékoztatást, ahol az önkormányzat intézményei, civil szervezetek évi kulturális programját 
kellett összefésülni kalendárium formájában. Szép számban vettek részt az Ipartestület 
székházában, ahol hozzászólásokat lehetett tenni az elkészült naptárhoz, mely alapján még 
módosításra kerül. Itt felmerült egy javaslat, hogy a falu legalább három-négy pontján  
helyezzenek el fa hirdetıtáblát, ahova ki lehetne függeszteni a kalendárium havi programjait a 
tájékoztatás céljából, feltenni a honlapra, illetve a Dömsödi Hírnökben is közölnék a havi 
programokat. Ezen a fórumon többször is elhangzott az együttmőködés, az együttgondolkodás 
igénye, összefogást lát. Ez az együttgondolkodás volt aki részérıl nem volt egyértelmő, 
melyet két személy közötti személyes súrlódás eredményezett. Fontosnak tartja, ha egy közös 
célért szeretnének dolgozni, ott a személyes hitelesség nagyon fontos. Amit mondunk, hogy 
meg szeretnénk tenni, mind kívülrıl, mind belülrıl ugyanazt kell mondani, nem mást.  
 
Csikós Lászlóné: Elmondja, hogy a vita indítványozója ı volt, a személyes hitelesség 
kapcsán. Az egyesület vezetıje, aki az együttgondolkodást, az együttmőködést, az 
ıszinteséget hangoztatta, cselekedeteiben ez nem nyilvánult meg. Egy olyan levél került a 
birtokába, amelyben az egyesület vezetıje 11 ponton keresztül negatív színekben tüntette fel 
az OMK-t. Úgy gondolja, hogy a kettıjük között fennálló személyes ellentét miatt egy 
intézményt ilyen negatív formában feltüntetni – és azt körlevélben több címzettnek is 
eljuttatni, nem csak két személy problémája.  A vezetése alatt álló intézményt – amely ellen 
hazugságokat állítanak – mint vezetınek, kötelessége megvédeni. Az a levél teli volt olyan 
állításokkal, amely bizonyíthatóan hazugság.  
A fórumot – melynek összehívását az Ipartestület kezdeményezte – nagyon jónak tartja, 
melynek szervezésébe idıközben bekapcsolódott a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület. Jó 
dolog az egyeztetés, nem terveznek egymásra, de nem így kell csinálni. Az Egyesület elnöke a  
levelet elküldte Kiskunlacházára is olyanoknak, akiknek semmi közük az egészhez,  
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mocskolva benne az OMK-t. Nem saját magát védte meg, nem személyérıl szólt a levél, 
hanem az OMK-ról. Valótlan dolgokat állított, nem volt ıszinte, holott a fórumon két órán 
keresztül az együttgondolkodásról, együttmőködésrıl, ıszinteségrıl beszélt, s ugyanakkor 
körlevél formájában olyan levelet küldött ki, amiben hazudik és nem ıszinte.  
 
Lázár József: Megköszöni a Dezsı Lajos Alapfokú Mővészeti Oktatási Intézmény 
táncbemutatóját, nagyon látványos, színvonalas volt.  
A Ságvári úti iskolával szembeni Székely ház nagyon rossz állapotban van, omladozik, 
rogyadozik, félı, hogy valakire rádıl. Addig tegyenek lépéseket, míg tragédia nem történik.  
A Hajós kastély hasznosításával kapcsolatban is üljenek le, és beszéljék át, mert néhány év 
múlva visszafordíthatatlan folyamat indul el, jó lenne megmenteni azt az épületet.  
Szereti a telet, a havat, mert a faluban lévı piszkot eltakarja.  
Az egyebekben elhangzott képviselıi hozzászólásokat a falu közérzetének javítása érdekében 
teszik, nem pedig a milliárdos beruházásokat szeretnének. Sokszor érzi, hogy elmondják 
észrevételeiket és minden marad a régiben, nem történik változás. Pl. az armatúrák 
tisztántartása. Fizetnek az ELMÜ-nek, nem  csinálnak semmit az izzócserén kívül. Koszosak 
az armatúrák, nem engedik át a fényt.  
 
Bencze István: Az Ipartestület székházában megtartott fórumon nem vett részt, mivel a Még 
1000 év Egyesület elnöke szervezte. Ezt Korona Sándorral is közölte, miután több 
alkalommal megegyeztek bizonyos dolgokban, s a  megállapodással ellenkezıleg cselekedett, 
az épületen kívül pocskondiázta. A késıbbiekben Korona Sándorral semmiféle szerzıdésben 
nem szeretne együtt dolgozni, ez vele közölte is. A Még 1000 Dömsödért egyesülettel  semmi 
probléma nincs, a rendezvénnyel az a probléma, ami az elmúlt testületben napirendként 
szerepelt, olyan jogosítványokat, olyan jogköröket nem engedhet ki az önkormányzat a 
kezébıl, amely a mindenkori képviselı-testületé és a mindenkori Oktatási Bizottságé. Ezért 
kérte fel az Oktatási Bizottság elnökét, hogy állítsanak össze 2011. évre egy olyan kulturális 
és sport naptárt, amit mindenki kezelni tud, és használni tud, mindenki megelégedésre.  
A fórum hangulata jó volt, de ez így megengedhetetlen, elfogadhatatlan, látta a levelet azt 
igazolja, hogy a polgármester nem volt ott, ott lett volna a helye, ilyen helyzetben a 
polgármesternek ott lenne a helye, de jelezni kellett valamilyen formában, hogy elég. A 
késıbbiekben is szükség van a párbeszédekre, a pozitív az együttdolgozás, de vannak olyan 
dolgok, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül.  
 
Csikós Lászlóné: A levél megszületésének oka, hogy megkereste a Kiskunlacházi néptánc 
együttest – aki szervezte a lakodalmast – hogy adják elı Dömsödön is ezt a mősort, igény 
lenne rá. Több dömsödi szereplıje  is van a mősornak, ezért megkereste az együttes vezetıit. 
Megbeszélték, hogy július 2-án elıadják, a két vezetı ezt tárgyalta a résztvevıkkel, s Korona 
Sándor ezért írta ezt a levelet. Úgy érzi, a munkáját végezte, senkit nem került meg, a két 
vezetıvel tárgyalt. Hogy tudjon ıszintén együttmőködni, bármelyik civil szervezettel, 
fórummal, ahol Korona Sándor is jelen van és ilyenre képes. Példaként említette a Dabi 
Napok rendezvényt.  
 
Bencze István: Egyértelmősítették az esetet, a tényt elmondták, de a személyes véleményt ne 
nyilvánítsák ki.  
 
Varsányi Antal:  A Dabi buszmegállóban kint volt egy hirdetıtábla, vissza fog kerülni 
felújítás után és még készíttetnek további táblákat ahova a kalendárium programjai 
felkerülhetnek.  
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A Dömsödi Hírnök megjelenésének idıpontja végett azt javasolja, hogy ne csak az aktuális 
havi, hanem a következı havi program is jelenjen meg.  
 
Dr. Rókusfalvy Sylvia: Sok helyen nem ég a közvilágítás, a kerékpárosok pedig sötétben, 
lámpa nélkül, mellény nélkül  közlekednek, életveszélyes, kérjék a rendıröket, ellenırizzenek 
és büntessenek.  
 
Bencze István: Hajós kastélyról sokat beszéltek, hiába beszélnek róla, bármilyen célra 
olcsóbb eltolni és újat építeni.  
Székely házat megnézi a mőszaki osztály, megkeresik a tulajdonosokat és intézkednek. 
 
Orosz Lajosné: Az OMK. elıtt sötét van. 
 
Bencze István: Két hónappal ezelıtt a mőszaki csoporttal megbeszélte, fel kell mérni, és 
minden oszlopot lámpatesttel kell ellátni.  
 
Orosz Lajosné: A fórumra az apajiaktól is jött megkeresés, részt vett az alpolgármester és a 
nyugdíjas klub vezetıje, szeretnék, ha Apaj programjai is szerepelnének a kalendáriumban. 
Mi a polgármester úr elképzelése ezzel kapcsolatban? 
 
Bencze István: Az elképzelésével nem egyezik, de nem tiltakozik.  
 
Csikós Lászlóné: A Kiskunlacházi Néptánc együttestıl kapott egy levelet, miszerint a 
szervezés jogát átadta a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületnek. Mit tegyen?  
 
Bencze István: Intézményvezetıként megkeresi a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületet. 
 
Szabó Andrea: Véleménye szerint az „Iringó” Színjátszókör a képviselı, melynek vezetıje 
Tarr Istvánné, İt kell megkeresni, nem a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület, ezt nem kell 
összemosni.  
 
Köntös Ágnes: Kérné, hogy a zeneiskola körül gyakrabban járırözzenek a rendırök, mert 
iskolából hazainduló gyereket szólított le és zaklatott egy autós.  
 
(Balogh László Levente képviselı az ülésterembıl eltávozott, jelenlévı képviselık száma: 8 
fı) 
 
Szabó Andrea: Egy személyes tapasztalatát ismerteti a Dömsödön élı hajléktalanokkal 
kapcsolatban. Valamilyen távlati lehetıséget ki kellene találni a községben élı mintegy 6-7 
hajléktalan tisztálkodására, tartózkodási helyére, étkeztetésére.  
 
Bencze István: Egyetlen dolog tartja vissza a segítségnyújtástól, az, hogy számuk 
megszaporodik, ha tapasztalják a segítséget. Soha nem látott számú hajléktalan fog 
megjelenni. Inkább a jelenlegi 6-7 személyt kellene bekényszeríteni budapesti hajléktalan 
szállóra.  
 
Csikós László: Ugyanezzel a hajléktalan személlyel kapcsolatos negatív tapasztalatáról 
számolt be a hajléktalanok becstelenségét alátámasztva.  
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Szabó Andrea: Távlatiakban valamit csak csinálni kellene, ezek az emberek nem 
tisztálkodnak, jönnek-mennek az emberek között, elıbb-utóbb egészségi szempontból is meg 
kellene oldani.  
 
Varsányi Antal:  Kilátástalan a helyzetük, a társadalomnak ezzel valamilyen szinten kellene 
foglalkozni,  országos programra lenne szükség. 
 
Bencze István: Utána jár, hogy a környékbeli településeken hogy oldják meg ezt a problémát.  
 
Varsányi Antal alpolgármester tájékoztatja a képviselıket egy, a Polgármesteri Hivatallal 
közösen tervezett színházlátogatásról.  
 
A Képviselı-testület ülés végén Tóth Sándor a Dömsödi Általános Ipartestület Elnöke és 
Bencze István polgármester aláírták az Ipartestület és az Önkormányzat között kötött 
együttmőködési megállapodást.  
 
Bencze István: Mint az elızı ülésen már elmondta, ez az együttmőködés – amit most 
aláírnak – mirıl is szól, attól függ, hogy milyen tartalommal fogják megtölteni. Az 
önkormányzat fogadóképes, biztos abban, hogy ez a tartalom színes lesz és olyan hasznos, 
hogy a település hasznára fog válni.  
 
Tóth Sándor: Biztosítja errıl úgy az önkormányzatot, mind az ipartestület tagjait, a 
vállalkozókat, annál is inkább, mivel ezt az együttmőködést az ipartestület kezdeményezte. 
Az írásos forma nélkül is jól együttmőködtek, mindent meg tudtak beszélni, leírva 
nyomatékot ad az eddigi és az ezután következı együttmőködésre.  
Néhány szóban szól a civil szervezetek egyeztetı fórumáról. A „Még 1000 év Dömsödért” 
Egyesület kereste meg azzal, hogy a fórumnak a helyszínt az Ipartestület biztosítsa. Az 
Ipartestület egyetértettek az egyeztetı fórummal, de az egyesület indítványozta, ık küldték a 
meghívót. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak és az oktatási bizottságnak 
vezérszónoknak kell ebben lenni. A önkormányzatnak, a községnek megvannak a hivatalos 
programjai, községi ünnepségek stb. az OMK. a község fı objektuma, az OMK 
programjaihoz kell igazodni az összes többi programnak. Bocsássák az apajiak rendelkezésére 
a programot és ha nem szeretnék ütköztetni, akkor ehhez igazítsák.  
Levéllel kapcsolatban: Az OMK-t támadták személyes indíttatásból. Az OMK-nak van 
üzemeltetıje, fenntartója, az OMK. megvédi magát.  
 
A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen személyi ügyet tárgyalt. (Külön 
jegyzıkönyvben rögzítve.) 
 
Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 

Kmf. 
 
 

Bencze István       Dr. Bencze Zoltán 
              polgármester                        aljegyzı 


