
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 
megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Szomor Dezsı alpolgármester, Varsányi Antal 
alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. 
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán körjegyzı, 
valamint az intézményvezetık a jelenléti ív szerint.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy 8 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: 
 

1/2012. (I.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg:  
 
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl  
3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat által 
biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX.16.) rendelet módosítása 
4./ A 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározása   
5./ A TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 számú egészség megırzési tárgyú pályázat esetében 
vállalkozó kiválasztása  
6./ Egyebek 
6.1./ A polgármester jutalmazása 
6.2./ A Dömsödi Tőzoltó Egyesület megkeresése klubhelyiség biztosítása céljából 
 
Felelıs: képviselı-testület 
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, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

2/2012. (I.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
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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.)  
 
Bencze István az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az új kapitánnyal folytatott 
találkozás tapasztalatai szerint olyan jó kapcsolat alakul ki közöttük, mint az elızı 
kapitánnyal. A kapitány tervei szerint szeretne több rendırt Dömsödre vezényelni, amelynek 
személyi feltételei már adottak, gépkocsijuk viszont nincs. Kiskunlacháza, Áporka,  Dömsöd, 
Apaj önkormányzatok közösen tervezik egy 5-600 ezer Ft-os gépjármő vásárlást, mely az 
önkormányzatok tulajdonában lenne, de használatra átadnák a rendırségnek. Ez garancia 
lenne a gyakoribb rendıri jelenlétre a településen. A dömsödi rendırırs létesítésére 
vonatkozó törekvését a rendırkapitány támogatja, ennek érdekében a közeljövıben 
megkeresik a megyei rendır-fıkapitányt, tájékoztatást kérve az önálló rendırırs 
kialakításának feltételeirıl.  
 
Lázár József kérdezi, az 51-es út és a Szabadság út találkozásánál áll egy polgárırségi 
emblémával ellátott opel típusú autó, az kinek a tulajdona? A polgármester tárgyalt a Bio-
Pannónia Kft. ügyvezetésével, a szolgáltatási szerzıdéssel megújításával kapcsolatban?  
 
Bencze István: Dobos György tulajdona a gépjármő, de mivel a megyei polgárır szövetség 
vezetıségének tagja, így közlekedhet ezzel a feliratú autóval.  
A Bio-Pannónia kft., mint a 11 önkormányzatot magában foglaló  beruházási társulás elnökét 
kereste fel, az üzletrész eladással kapcsolatban. Az új hulladékgazdálkodási törvény szerint 
olyan cég végezhet szolgáltatást, amely többségben önkormányzati tulajdonú. A Majosházi 
polgármester felvetette a Bio-Pannónia Kft-tıl esetleges üzletrész vásárlását. A cég ez elıl 
nem zárkózik el, január 26-án társulási ülésen tárgyalnak a Bio-Pannónia Kft-vel.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.  
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

3/2012. (I.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti idıszak 
eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
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3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat 
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX.16.) rendelet 
módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: Szóban összefoglalta az írásbeli elıterjesztést. Támogatja, 
hogy a szociális rendelet átdolgozásra kerüljön. A bizottság jelenlegi javaslata szerint 
meghatározza, hogy egyes személyeket a család támogatottságától függıen kizár a támogatási 
rendszerbıl. A szociális jogszabályok személyhez és nem családhoz köti a támogatás ezen 
fajtáját, ezért a kedvezményt a személyre kell lebontani. Egyetért a bizottság azon 
véleményével, hogy ez nem igazságos, nem fedi le a rendszert. Javaslatot tesz a szociális 
rendelet átdolgozására, közösen dolgozzanak ki egy differenciáltabb rendszert, s ennek 
megfelelıen módosítsák a rendeletet.  
 
Lázár József: Három témakör köré csoportosítanák véleményüket. Elırebocsátja, hogy 
minden egyes elbírálás alkalmával az EMBERT veszik górcsı alá.  
Kétféle kedvezmény van, bár aki teljes áron étkezik, az is kedvezményt kap, hisz 
tájékozódása szerint a legolcsóbb közétkeztetésben is 700 illetve afölötti árban van egy adag 
étel. A helyi étkezési díjat figyelembe véve egy 50 %-os kedvezményes egy sorsjegy árát 
fizeti naponta, aki 100 %-ot fizet, az két sorsjegy árát fizeti az ebédért. Tudvalevı, hogy a 
beadott jövedelemigazolások nem fedik a valóságot, ez egy alapjövedelem, amely mellé még 
keresnek, a mit nem lehet kimutatni. 30 ezer Ft-os jövedelemigazolással nagyon sok 
segélykérelmet nyújtanak be. A kimutatott jövedelem a rezsiköltséget alig fedezi, kérdezi, 
akkor mibıl telik minden nap italra, cigarettára. A településen élı hajléktalanok cigarettáznak, 
italoznak. Kérdezi, mibıl?  Ha 50 %-os kedvezményben részesítik ezeket a személyeket, éves 
viszonylatban 100 ezer Ft-ot adnak semmiért, ha ingyenes étkeznek, akkor évi 200 ezer Ft-os 
támogatást kapnak. A 36 étkezı közül kb. 15 fı, aki kora amiatt kapott kedvezményt,2-3 
személy, aki egészségi állapota miatt, de a nagyobb hányad 20-50 év közötti korosztály, aki 
aktív, munkaképes korú személy. Ha megadják ezeknek is a kedvezményt, ha a szülı 
megkapja, akkor az családban élı huszonéves fiatal is ugyanúgy fogja kérni. Ha nem teszik be 
ezt a gátat, nem tudnak megállj-t parancsolni. Ha elmegy a híre az ingyenes, illetve 
kedvezményes  étkeztetésnek, várható, hogy a környezı településekrıl ideköltöznek.  
A szociális törvény 62. §-a véleménye szerint azokról szól, akik nem egészségesek, sérültek 
stb. Idézi a rendelet 21. §. (5) bekezdését, mely  feltételes mód, ha feltételes mód, akkor nincs 
kategorikusan kijelentve, hogy kell biztosítani.  
Az elıterjesztésben szerepel, hogy az emberi méltóságot támadják, ha megpróbálják 
korlátozni azt, hogy egy-egy családban ne mindenki részesüljön kedvezményben, úgy 
gondolja, ha próbálják munkára szoktatni, nagyobb emberi méltóságot kap, mintha ingyen 
étkezik. Kérik a testületet, döntsön,   módosítanák a rendeletet, ha nem lehet ha úgy döntenek, 
hogy csak a szociális viszonyok és nem vizsgálhatnak mást, akkor nincs a Népjóléti 
Bizottságra szükség. Egyedül a bizottság tudja fenntartani azt a féket, mert a bizottság tudja, 
hogy a beadott jövedelemigazolás mögött mi a realitás.  
 
(Csikós Lászlóné képviselı megérkezett, jelenlévı képviselık száma: 9 fı.)  
 
dr. Bencze Zoltán: Pontosítja a szociális törvény étkeztetéssel kapcsolatos szabályait.  
 
Lázár József: Konkrét példát említve a szenvedélybetegségekre, vitatja, hogy a 
jövedelemmel nem rendelkezı szenvedélybeteg mibıl veszi meg a kábítószeres cigarettát, 
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mibıl iszik stb. Továbbra sem ért egyet azzal, hogy ezek után ingyen étkezést kell számukra 
biztosítani.  
 
dr. Bencze Zoltán: Felhívja a figyelmet arra, hogy a szociális törvény sok mindenre ad 
lehetıséget, a jogosultságokra vonatkozó részletes szabályokat a települési önkormányzat 
rendeletben határozza meg. Ezt az öt kategóriát még szét lehet bontani, pontosítani kell.  
 
Lázár József: A kategóriák közül a szenvedélybetegséggel kapcsolatosat kellene kihúzni a 
többit el tudja fogadni.  
 
dr. Bencze Zoltán: Csak a törvény húzhatja ki. Egyébként rendeletben meg lehet határozni, 
hogy az ingyenes étkezés mellett rehabilitáción vesz részt, együtt kell mőködni a családsegítı 
szolgálattal, ilyeneket meg lehet határozni a feltételként.  
 
dr. Rókusfalvy Sylvia: Lehet olyan feltételt szabni, hogy mellette elvonókúrán kell részt 
venni.  
 
Szabó Andrea: A felsorolt kategóriák közül egyedül a szenvedélybetegséggel van 
problémája, sok olyan ügyfelük van, aki, ha választani kell, inkább az alkoholhoz nyúl, nem a 
kenyérért.  Semmi más támogatást, pénzt ne adjanak, de egyszer kapjon meleg ételt.  
Ha a rendeletben rá tudnák szorítani, hogy gyógykezelésre jár, elvonókúrára, akkor adjanak 
étkezést. Ki kell dolgozni a további feltételeket és rendeletben szabályozni. A hajléktalanok 
esetében ez nem kérdés, az is gondot jelent, hogy nincs ételhordójuk, nem tudják kimosni 
sem, mosakodni sem tudnak, nincs hol.  Még nincs szociális otthon, nem teremtették meg a 
mosakodási lehetıséget, megmosakodnának, de nincs hol. Dömsödön jelenleg 5-7 hajléktalan 
él. Olyan hely kellene, ahol le tudnának zuhanyozni. 
 
Bencze István: Az önkormányzat nincs berendezkedve arra, hogy az ingyenes étkezésen 
kívül bármit is biztosítson az hajléktalanoknak, felállítson valamiféle objektumot.  
 
Varsányi Antal:  Ezek a hajléktalanok itt élnek, dömsödi lakosok. Tudomása szerint készül a 
törvényjavaslat a hajléktalanokkal kapcsolatban, vizsgálni fogják, korábban hol élt. A 
tisztálkodásra a  lehetıséget valamilyen szinten biztosítani kellene, kézmosásra az 
önkormányzat udvarán lévı csapot használhatja, bér ez télen gond. Az udvarban kellene egy 
olyan zuhanyozót létesíteni. 
 
Bencze István: Ha hoznak egy döntést, hogy meg kell teremteni a hajléktalanoknak a 
feltételeket, akkor rövid idın belül nagyon megszaporodik a számuk, várható, hogy a 
környékrıl idesereglenek.  
 
Varsányi Antal:  Ezzel nem ért egyet, nem gondolja, hogy olyan ideális feltételeket tudnának 
teremteni, hogy ideköltözzenek más településekrıl.  
 
Szabó Andrea véleménye szerint is csak dömsödi hajléktalanok élnek itt, nem tart attól, hogy 
Budapestrıl idejönnének, Budapesten jobb körülményeket biztosítanak számukra.  
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: Javasolja, hogy a következı idıszakban egy kibıvített körben 
– bizottsági szinten – tárgyalják át a lehetıséget és az ingyenes étkezés feltételeit határozzák 
meg.  
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Lázár József: Esetleg sávosan kellene meghatározni a fizetendı térítési díjat, tudomása 
szerint Szalkszentmártonon is sávosan fizetnek. Ismételten hangsúlyozza, hogy a beadott 
jövedelemigazolások általában nem fedik a valóságot.  
 
Varsányi Antal:  Konkrét példával mutatott be egy esetet, amikor dolgozik az illetı és nem 
fizeti ki a vállalkozó a neki járó bért. Ezek az emberek általában egyedül élı, családi háttérrel 
nem rendelkezı egyének, akik végtelenül kiszolgáltatottak  
 
Bencze István: Elhangzott, hogy a Népjóléti Bizottsági ülésen közösen dolgozzák ki a 
feltételeket és ennek megfelelıen módosítsa a testület a szociális rendeletét. Azzal egyébként 
nem ért egyet, hogy egy öttagú családban egy személy kap ingyenes étkezési lehetıséget, a 
többiek nem. Vagy mindenki eszik, vagy senki. Étkezést biztosítana a rászorulóknak, inkább a 
pénzbeli kifizetéseket szigorítaná, hogy ne tudjanak alkoholt és cigarettát venni.  
 
Balogh László Levente: Egyetért azzal, hogy feltételek nélkül nem lehet ingyenes biztosítani 
az étkeztetést.  
 
Szabó  Andrea: A differenciálási lehetıséget ki kell dolgozni, a jogszabályi keretek között a 
megszorítani az ingyenes étkezés biztosítását.  
 
Lázár József: Az elmúlt évben 63 étkezıjük volt, és tudomása szerint egyetlen olyan sem 
volt, aki a bizottság által meghatározott összeget ne fizette volna be. Meg volt rá a pénz.  
 
Zsoldos Gáborné: Gond van a befizetésekkel. Azt kérik a bizottságtól, hogy ingyenes 
étkezést állapítson meg inkább, részbeni térítést ne állapítson meg, mert akkor csak a 
hátralékok szaporodnak. Elszámolás szempontjából az a legrosszabb, amikor a bizottság egy 
bizonyos összeget átvállal. Ha a bizottság mégis kategóriákat állít fel, azt kéri, hogy a térítési 
díjnak egy bizonyos százaléka legyen és nem egy bizonyos összeg, vagy napi összegben 
határozzák meg a kedvezményt, elszámoláskor nem tudják lekövetni, hogy milyen idıszakot 
fizetett. Vagy napi forintban állapítsa meg a bizottság a támogatást, vagy a teljes térítési díj 
bizonyos százalékában.  
 
Varsányi Antal:  Úgy gondolja, hogy egy családban ha a szülı rászorul az ingyenes 
étkezésre, nem feltétlen muszály a felnıtt gyerekeknek is adni.  
 
dr. Bencze Zoltán: A szociális törvény azt is meghatározza, hogy a háztartás tagjaként kik 
vehetık figyelembe, felállít kategóriákat.  
Ismételten javasolja, hogy üljön össze a bizottság és dolgozzák ki a feltételeket.  
 
Varsányi Antal:  Egyetért a körjegyzı javaslatával, hogy egy átfogó átdolgozást hajtsanak 
végre a szociális rendeleten.  
 
Zsoldos Gáborné: A napi normatív 220.-Ft. akkor is, ha ingyen kapja a rászorult, akkor is, ha 
50 %-os kedvezménnyel, a szociális törvény szerinti feltételeknek meg kell, hogy feleljen. Az 
a térítési díj egyébként, amit az önkormányzat kér, a nyersanyagköltséget fedezi.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, polgármester 
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a Népjóléti Bizottság a jegyzı irányításával a 
szociális rendeletet módosítását dolgozza ki.  
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A képviselı-testület a javaslattal egyetértett és 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta 
a következı határozatot: 
 

4/2012. (I.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri dr. Bencze Zoltán 
körjegyzıt, hogy a Népjóléti bizottság kezdeményezése alapján készítse el a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat által biztosított 
szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX.16.) rendelet módosításának tervezetét 
az étkeztetés térítési díjából adható kedvezmények megváltoztatásáról. 
  
Felelıs: dr. Bencze Zoltán körjegyzı 
Határid ı: 2012. március 21. 

 
 
3./ A 2012. é vi hulladékszállítási díjak meghatározása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı az írásbeli elıterjesztést szóban összefoglalta. Az elıterjesztés 
értelmében a rendeletet vissza kell vonni és vissza kell állítani a 2011. évi díjmértéket.  
 
Lázár József: Ha felszabadulnak a fékek, mi lesz akkor, a díjnak a többszörösét kell majd 
fizetni.  
 
dr. Bencze Zoltán: A hulladékszállítási díj nem lesz hatósági áras. 2012. december után a 
konzorcium keretében a Dunanett Kft. szolgáltat, a díjszámítás a 169 település 
vonatkozásában egységes lesz, mivel Dömsödön az országos átlagnál jóval alacsonyabb díjat 
fizetnek, biztosan Dömsödöt ez keményen fogja érinteni.  
A víz és csatorna díj hatósági áras lesz. A vízgazdálkodási törvény a minisztériumnak 
megadta a felhatalmazást, a rendelet szeptemberig történı megalkotására, országosan 
egységes lesz. 
 
Lázár József: Ha sikerül az önkormányzatnak valamilyen formában megtartani a vízmővet,  
akkor hogy alakul a vízdíj. 
 
dr. Bencze Zoltán: Az ármeghatározás akkor sem az önkormányzat hatásköre lesz.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztett rendeletet tervezetet.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
1/2012. (I.23.) rendelete 
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl 
szóló 5/2011. (II.17.)  rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. január 23. napján 
A rendelet hatályos: 2012. január 23.. napjától 
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5./ A TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 számú egészség megırzési tárgyú pályázat esetében 
vállalkozó kiválasztása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Varga László mőszaki fıtanácsos az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a GKI 
Zrt. megküldte a megbízási szerzıdés-tervezetet, amely részletesen tartalmazza, mit vállal, 
illetve a  vállalási összeget is pontosították, az ajánlatukban szereplı 3,5 millió Ft., + ÁFA. 
összeggel szemben a vállalási ár bruttó 3,5 millió Ft. eszerint majd egy millió Ft-tal 
alacsonyabb összegért vállalják a projekt lemenedzselését. A pályázati kiírás szerint egy 
küldı szakemberekkel kell megvalósítani, (egészséges sportnap megszervezése, a településre 
vonatkozó egészségterv készítése, egy egyéves program tanulmányának elkészítése, amelybıl 
a település a késıbbiekben is tud profitálni.  
 
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és az ajánlási 
árakat figyelembe véve választották ki ezt a céget. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
 

5/2012. (I.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a TÁMOP-6.1.2/09/1 
„Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok” címő pályázati kiíráson nyert 
„Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének javítására” megnevezéső pályázati 
projekt szakmai megvalósítására a GKI Gazdaságkutató Zrt-t. (1092. Bp. Ráday u. 42/44.) 
bízza meg az ajánlatában szereplı 3.500.000.-Ft.+ ÁFA megbízási díjért. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal; szerzıdés aláírására 2012. január 31-ig. 

 
 
6./ Egyebek 
a./ Varsányi Antal alpolgármester indítványa 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Varsányi Antal alpolgármester szóban is ismertette és indokolta az írásbeli elıterjesztést és 
kérte a képviselı-testületet, támogassa javaslatát.  
 
Bencze István: A 6 éves polgármestersége alatt nem vetıdött fel ilyen javaslat, a térség 20 
települése közül az egyetlen, aki nem részesült jutalomban. Biztos abban, hogy ennek oka az 
önkormányzat anyagi viszonya, hogy eddig ez nem merült fel. Jól esett a kezdeményezés, de 
köszönettel ezt most visszautasítja. Tény, hogy az országgyőlési képviselı segítségével 
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nyertek az ÖNHIKI pályázaton, de úgy gondolja, hogy ez a dolga. Ma nincsenek olyan  
helyzetben, hogy egy polgármester, amiért elvégezte a munkáját, jutalomban részesüljön.  
 
Varsányi Antal:  Véleménye szerint ez az idıszak sem rosszabb, mint máskor, az 
intézkedésekre gondolt, amelyek elıre vitték az önkormányzatot.   
 
Balogh László Levente: Ügyrendi Bizottság tárgyalta az indítványt, a méltatással 
egyetértenek, a jutalommal nem. Maga részérıl semmiféle jutalommal semmilyen anyagi 
helyzetben nem ért egyet. A fizetés legyen olyan, amely a munkát kifejezi, de a jutalommal 
nem ért egyet.  
 
Szabó Andrea: Elgondolkodtató az alpolgármester javaslata. Véleménye szerint a 
polgármester a munkáját becsülettel, maximálisan jól végzi, ezért elismerése. Szívesen 
támogatná a javaslatot, de a másik oldalt is érzékeli, amikor szigorú költségvetési 
megszorításokat eszközöltek. Propagálták mindenhol, intézményeknél, maguk részérıl 
szigorúan be is tartják, nemet mondanak személyeknek, intézményeknek, civil 
szervezeteknek, miért nem tudnak adni,  ilyen esetben úgy gondolja, hogy a jutalom szó 
elhangzása megengedhetetlen. Erkölcsileg, ha azt követelik, hogy megtakarítanak, mert 
bajban vannak, akkor ha szükséges, a további képviselıi tiszteletdíjáról is hajlandó 
lemondani, ha ezzel civil szervezeteket szolgálhat. Nem javasolja ebben a költségvetési évben 
a jutalom kiosztását. Tiszteletét fejezi ki a polgármester felé, amiért a jutalmat 
visszautasította.  
 
Bencze István: Köszöni a dicsérı szavakat. Jólesett a kezdeményezés, hogy van mit 
visszautasítani. Köszöni a lehetıséget, hogy visszautasíthatta. Reményét fejezi ki, hogy még 
polgármestersége alatt kerül az önkormányzat olyan anyagi helyzetben, hogy a jutalmat 
elfogadhatja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban határozat nem született.  
 
b./ Dömsödi  Tőzoltó Egyesület kérelme 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Ispán Ignác  elnök az írásbeli elıterjesztésben szereplı kérésüket szóban is ismertette. 
Kiegészítette azzal, hogy a hétvégén részt vettek egy országos önkéntes tőzoltó egyesületi 
összejövetelen, ahol elhangzott, mennyire szükség van az önkéntes csapatokra, országos 
szinten is támogatást kapnak, pályázatokat írnak ki folyamatosan ilyen célra. Szeretnék ezt a 
pályázati lehetıséget kihasználni.  
 
Bencze István: A régi tőzoltó szertár kiürítése nem egyszerő, jelenleg irattárként használják 
és rengeteg iratanyagot tartalmaz, amelynek elhelyezése nem kis gondot jelentene. Vezetıi 
értekezleten szóba került – keresve a lehetıséget – hogy a Hajós kastélyt helyiségrıl 
helyiségre megpróbálják kisebb felújítással használható állapotba hozni, és ott egy helyiséget 
biztosítanak a tőzoltó egyesületnek.  
 
Ispán Ignác: Amennyiben a pályázat kiírásra kerül, jelentkezik szándéknyilatkozatért.  
 
Varsányi Antal:  Javasolja, hogy hozzon a képviselı-testület elvi döntést.  
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Lázár József: A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület szeretne a Petıfi téri iskolába egy 
helyiséget, ott nem lenne még helyiség a Tőzoltó Egyesület számára?  
 
Bencze István: A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület már sok mindent kapott, úgy döntött 
a testület, hogy egyelıre újabb helyiséget nem bocsát a rendelkezésükre két okból, egyik, 
megvárják a köznevelési törvény kiegészítı vonatkozásait, nem lesz-e szükség a tanteremre. 
A múzeumnak is van olyan igénye, amely raktározást igényelne, ez megoldást jelentene 
számukra. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István javasolja, 
hogy a képviselı-testület hozzon elvi állásfoglalást arra, hogy a Hajós kastély felújítását 
követıen a Tőzoltó Egyesület részére egy helyiséget rendelkezésre bocsátanak.   
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

6/2012. (I.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsödi tőzoltó Egyesület 
klubhelyiség biztosítására irányuló megkeresése alapján kifejezi azon szándékát, hogy az 
Egyesület részére a Hajós kastély felújítását követıen klubhelyiséget biztosítson. 
 
A Képviselı-testület a helyiség kijelölését, és annak az Egyesület használatára történı 
felajánlását az Egyesület erre irányuló kérelméig elhalasztja. 
  
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
 
A továbbiakban dr. Bencze Zoltán körjegyzı tájékoztatást adott a decemberben megalkotott 
új önkormányzati törvényrıl, a hatálybalépés fázisairól, a jelentısebb változásokról, majd a 
járások kialakításáról. 
 
Zsoldos Gáborné: Tájékoztatást adott az Államháztartási törvény gazdálkodást érintı 
jelentısebb változásairól, elsısorban a 2011. évi beszámoló összeállításának, szerkezetének 
változásairól, valamint a 2012. évi költségvetés szerkezetének változásairól. Az idı rövidsége 
miatt a testületi ülést megelızıen a Gazdasági Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság 
közös ülésen tárgyalná át a 2012. évi költségvetést, vagy pedig készül egy vázlatos anyag és 
két menetben tárgyalják a költségvetést. Február 15-re tervezték az ülést, ezt a menetet tudják 
tartani, ha elfogadja a testület, hogy elıkészítésként a két bizottság együttes ülésen 
véleményezi a NB. a maga pénzeszközeit és az OB is a maga pénzeszközeit.  
 
Bencze István: A 2011. évi zárást és a 2012. évi költségvetést úgy kell összehozni, hogy 
megháromszorozódott a munka.  
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 Képviselıi hozzászólások: 
 
Szabó Andrea: Kérdezi, hogy dolgozó igényelt segítséget a végtörlesztéshez? Érkezett-e 
ilyen igény, kaptak-e rá segítséget, mennyit és milyen forrásból? 
 
Zsoldos Gábor: 19 dolgozó jelezte végtörlesztési szándékát a körjegyzıségen belül. 90 millió 
Ft. körüli a tartozása ennek a 19 személynek. Több menetben szolgáltattak adatot a MÁK. 
felé, ezen kívül más nem történt. Senki nem kapott konkrét támogatást, nem tudni, hogy az 
állam milyen segítséget próbál nyújtani. Elhangzott, hogy ha született is volna megállapodás, 
idıben lehetetlen január 30-ig az adminisztrációt lebonyolítani, tehát kifutnának a 
végtörlesztési határidıbıl. Sajtóból szerzett értesülése szerint talán a rögzített árfolyamon 
történı törlesztéshez nyújtanának kamattámogatást.  
 
Szabó Andrea: A községi Vízmő mőködésével kapcsolatban szeretne információt kapni, több 
hónapja jelezték a vízmő dolgozói, hogy sok konfliktus van a vezetıvel. Az azóta eltelt 
idıszak is azt bizonyította, hogy beavatkozás nélkül nem fog javulni a kapcsolatuk. A 
közelmúltban elıforduló vízszolgáltatási problémák kijavítására információi szerint vidékrıl 
jöttek megjavítani a hibát, drága pénzért. Kérdezi, miért nem a dömsödiek javították, a 
vízmővet ezért tartják fenn.  
 
Bencze István: A javítási munkákat a vízmő vezetıjének személyes kapcsolata révén 
végezték el és az önkormányzatnak egy fillérébe sem került. A vezetı és a dolgozók között 
fennálló konfliktus valós, véleménye szerint a vezetı és a dolgozók 50-50 %-ban hibásak 
ebben. A vezetı egyetlen dologban hibás,  nem mindig a legmegfelelıbb módszerrel  kezeli a 
dolgozókat,  de szakmailag nagyon felkészült, ilyen szakemberre van szükség az ivóvíz 
pályázat sikeres lebonyolításához, illetve ahhoz, hogy meg tudják tartani a vízmővet, illetve 
átalakítani a vízmővet, hogy az a dömsödi embereket szolgálja. 15 éven keresztül nem 
követelték meg a vízmő dolgozóitól a 8 órás munkaidıt, a feladatukat ugyan elvégezték, a 
hibákat elhárították, azon kívül más nem történt. Vezetıváltás óta tőzcsapok cseréje és más 
fejlesztések is folyamatosan történnek. A jelenlegi vezetı megpróbálja a vízmővet úgy 
irányítani, hogy az megfeleljen az elvárt normáknak. Amióta  
Ezek után tájékoztatást adott az elmúlt héten történt konkrét csıtörésekrıl.  
A Vízmő vezetıjének tájékoztatása szerint a Kígyó utcában történt csıtörés olyan 
technológiával lett kijavítva, amit a helyi vízmő dolgozói nem sajátítottak el. A szinte egész 
napos vízhiány oka az volt, hogy nem volt megfelelı mérető csı a hiba elhárításához.  
Mindezek ellenére az megengedhetetlen, hogy kölcsönösen egymás ellen dolgozzon a vízmő, 
a vezetı a dolgozók ellen és viszont.  
 
Szabó Andrea: Az idegen szerelık a munkáért lehet hogy nem  kértek pénzt, de a felhasznált 
anyag 500 ezer Ft-ba került, Dabason ugyanez megvásárolható let volna 360 ezer Ft-ért.  
 
Bencze István: Ez nem igaz.  
 
dr. Bencze Zoltán: A Kígyó utca és a Kossuth Lajos utcai csıtöréssel kapcsolatos kiadásokat 
ismertette a számlák alapján.  
A Vízmő dolgozóval többször leültek és egyeztettek, hogy a gyakorlati életben milyen 
problémát látnak, ezeket a vezetıi megbeszélésen megvitatták. Ennek  eredményeként a 
polgármester a vízmő vezetıjével folytatott megbeszélésen ismertette elvárásait, továbbá, 
hogy miben látja a vezetı és a vízmő dolgozók kapcsolatának pozitív irányban történı 
elmozdulását.  
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 Szabó Andrea: A kommunikációt elı kell segíteni a vezetı és a dolgozók között.  
 
Bencze István: Rövid idın belül összehívja a vízmő dolgozóit és a vezetıvel együtt 
átbeszélik a problémákat, amennyiben nem látják a megoldást, akkor tovább lépnek.  
 
dr. Bencze Zoltán: Úgy gondolja, hogy eddig is akinek problémája volt, megtalálta az 
önkormányzati vezetıket, ha bárki részérıl felmerül a munkavégzéssel kapcsolatos gond, 
keressék meg akár a polgármestert, akár a jegyzıt.  
 
dr. Rókusfalvy Sylvia: Kéri a képviselık segítségét a TÁMOP. pályázat végrehajtásában. 
Most megbíztak egy céget a projekt szakmai megvalósításával. A projekt január 1.óta zajlik, 
januárban három elıadást meg kell tartani, melybıl egyet megtartottak, szők nyilvánosság 
elıtt, legalább 20 fı csoportok részvételével lenne eredményes. Ez komoly logisztikai feladat, 
ebben kéri mindenki segítséget, hogy ez mozgalommá váljon, csak úgy tudják három éven át 
fenntartani, ha minél többen bekapcsolódnak.  
 
Csikós Lászlóné: Faluban olyan híresztelések kaptak szárnyra, hogy két – név szerint 
megnevezett – dolgozó végtörlesztéséhez nyújtott anyagi támogatást az önkormányzat.  
 
Zsoldos Gáborné: Nem kapott senki sem anyagi segítséget a végtörlesztéshez.  
 
Lázár József: Tájékoztatja a jelenlévıket a január 14-én megrendezett újévi koncert 
sikerérıl.  
 
Ispán Ignác: Településfejlesztési Bizottsági ülésen egy bizottsági tag felvetette, hogy a dabi 
temetı parkoló felıli oldalán valamilyen szinten a zajvédelmet biztosítani kellene, mert 
temetés alkalmával a játszótéren hangoskodó gyerekek zavarják a temetést. Ha mást nem, 
legalább élı sövényt a kerítés vonalában. Erre a temetı üzemeltetıjét fel lehetne kérni.  
 
Bencze István: Felhívja a képviselık figyelmét arra, hogy 2012. január 25-én este 18.00 
órakor falugyőlés lesz, kéri a képviselıket, a falugyőlésen vegyenek részt. Január 26-án este 
18.00 órakor Apajon – a körjegyzıség 2012. évi költségvetésének tárgyalása kapcsán – 
együttes ülés lesz.  
 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 
               polgármester       körjegyzı 

 
 


