JEGYZŐKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 30-án
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezső
alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző,
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, továbbá a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy valamennyi képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következő határozatot:
4/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt eseményekről
3./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének megvitatása
a./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
b./ 2013. évi költségvetés megvitatása
5./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
6./ Nagyközségi Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata
7./ Közterület átnevezése
8./ Dr. Öveges Kristóf kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
9./ Térfigyelő kamerákra kiírt pályázat értékelése
10./ Egyebek
a./ DUSE támogatási kérelme
b./ Az ivóvízhálózat bérleti díjának jóváhagyása
c./ A közterületek használatáról szóló 20/2003. (XII.18.) rendelet módosítása
d./ Községi Vízmű tulajdonát képező gépjárművek átiratása
Zárt ülésen
11./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester

2

(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Varsányi Antal: Kérdezi, hogy a strand üzemeltetésével kapcsolatban minden rendben
megy?
Bencze István: Szerződés-tervezet egyeztetése most folyik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
5/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy dr. Öveges Kristóf alezredes
került a ráckevei kapitányság élére. Dömsödről Laczó Csabát áthelyezték Ráckevére,
Ráckevéről pedig Dömsödre helyeztek egy ottani körzeti megbízottat.
Február 10-én Kiskunlacházán átadják a rendőrőrsöt, a járőrök feladata lesz a dömsödi
járőrözés is.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatót.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
6/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: Az államháztartásról szóló törvény előírja az önkormányzatok számára,
hogy a költségvetés elfogadása előtt ki kell mutatni az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó fizetési kötelezettségeiket a költségvetést követő három évre. Először tavaly
mutatták be, az idén is elkészítették, a határozatban és az előterjesztésben látható az ebből
eredő kötelezettség mértéke lebontva.
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Sallai Gábor: Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
7/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 29. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott saját bevételeinek, és a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat melléklete szerint
állapítja meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének megvitatása
a./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István: Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírja,
hogy ha a hatálybelépésnél későbbi időpontban fogadja el a képviselő-testület a költségvetést,
akkor az átmeneti gazdálkodási időszak számairól tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ezt
a beszámolót a képviselők írásban is megkapták.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóval kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el,
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
8/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról készített
polgármesteri beszámolót jelen határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

b./ 2013. évi költségvetés megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
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Bencze István: Nagyon sok önkormányzatnál most – a költségvetés jóváhagyásakor –
szembesülnek azokkal a tényekkel, amelyekkel Dömsöd már az elmúlt ősszel számolt és a
2013. költségvetést megalapozó döntéseket már meghozta. Néhányat a sok közül kiragadva
ismertet olyan településeket, ahol több száz millió Ft. hiányzik a nullás költségvetéshez.
Van olyan település, ahol a nullás költségvetés a köztisztviselők és közalkalmazottak
drasztikus bércsökkentésével lenne megoldható, illetve van olyan város, ahol a kultúrára
fordítható összegek csökkentésével. Dömsödön a hónapok óta tartó kemény munka
eredményeként eljutottak oda, hogy most nullás költségvetést tudnak a testület elé terjeszteni.
De ez a nullás költségvetés csak akkor lesz tartható, ha a betervezett bevételek maradéktalanul
befolynak.
dr. Schmidt Géza: Összehasonlítva a költségvetést az előző évivel látható a hatalmas
mértékű csökkenés, mely több tényezőből származik, egyrészt az általános iskola, művészeti
iskola állami fenntartásba vételéből, központi intézkedés folytán az ivóvíz szolgáltatás,
valamint a sportközpont átszervezéséből, továbbá a körjegyzőség megszűnéséből.
Lényeges, hogy az önkormányzatok bevételi struktúrája lényegesen megváltozott. Megszűnt a
SZJA-ból való részesedés, az állami támogatás feladatalapú, az állami támogatást csökkenti
egy bizonyos elvárható bevétel, amit az iparűzési adóból számítanak ki. A gépjárműadó
megosztásra kerül az állami költségvetés és az önkormányzat között 60-40 %-os arányban.
2013-tól nem lehet a költségvetést hiánnyal tervezni, ez a költségvetés-tervezet megfelel
ennek a követelménynek, ezt csak úgy lehetett elérni, hogy az önkormányzat vezetése és a
képviselő-testület az elmúlt esztendőben megfelelő előrelátással olyan döntéseket hozott,
mely kedvezően érinti az idei költségvetést. Nem lesz könnyű a végrehajtása, ehhez
maradéktalanul teljesíteni kell a bevételeket. Elmondta, hogy a gépjárműadónál előző évből
származó hátralékok teljes egészében az önkormányzatnál maradnak, ezért az eddigieknél is
nagyobb a jelentősége annak, hogy a hátralékok behajtása érdekében minden törvényes
intézkedést megtegyenek.
Kiadási előirányzatoknál figyelembe vették az előző évi tapasztalatokat, számoltak az
inflációval. Lehetőségekhez képet a költségvetési előterjesztés reális, megfelel a jogszabályi
előírásoknak, végrehajthatónak tűnik, a rendelet-tervezet szintén megfelel a jogszabályi
előírásoknak, elfogadásra javasolja.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja. Ez
annak köszönhető, hogy az önkormányzat vezetése időben felkészült erre a helyzetre, ezért
sikerült időben és zökkenőmentesen ilyen költségvetést összeállítani. A költségvetésben nincs
tartalék, de pozitív változás várható az adósság konszolidációs intézkedéssel.
Zsoldos Gáborné: Gazdasági Bizottsági ülésen részletesen áttekintették adatokat, a bevételi
oldalt nézve olyan intézkedést a működési bevételeknél a koncepcióból térítési díj emelést
nem hoztak be, a tanévkezdethez igazították ezeket a változásokat. Adóknál a kommunális
adó növekedésével számoltak, többi adóval nem. Bevételeket tekintve a kockázatot az
adóbevételek teljesítése hordozza magában. Gépjármű adónál 50 milliós nagyságrendű
költségvetési előirányzathoz képest 40 %.-ot hoztak. Bíznak az előző évi hátralékok
beszedésében. Iparűzési adóval kapcsolatos törvény módosítás nem sok pluszt adóbevételt
hoz, kis és közepes vállalkozások vannak Dömsödön. Ezen adónem vonatkozásában a
költségvetési előirányzatot az előző évihez képest csökkentették. A talajterhelési díjból évek
óta 4 millió Ft. körüli nagyságrend folyik be, állandósult azon családok köre, akik nem
kötöttek rá a csatornára és nem tudnak fizetni. A tízszeres díjtételt sem tudják kifizetni. A
méltányosság gyakorlásának szigorú feltételei vannak.
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Egyetlen plusz van benne, sikerült az állami intézményfenntartóval megállapodást kötni a
közös használatú épületek rezsijével kapcsolatban. Az állami támogatásokat nagyobb
mértékben hagyták jóvá a koncepcióban számítottakhoz képest, az óvoda működtetéséhez
kaptak fél normatívát, másik pedig a gyermekétkeztetés. Ebből a két tételből jött több összeg
az önkormányzat részére. 10 millió Ft-tal kevesebb pénzt kaptak a pénzbeli szociális
támogatásokra, viszont a feladatok közül is kikerült két olyan normatív támogatás.
Felhalmozási bevételt nem tudnak hozni, ingatlanértékesítésre nem nagyon van kereslet és
nincs is szándékában az önkormányzatnak az ingatlanaitól megválni.
Kiadási oldalon nem csak a főösszegben látszik, hogy megfeleződött a költségvetés, látszódik
a létszámokban, bértömegben, járulékokban, jelentősen kevesebb a szociális kiadások
kiinduló előirányzata. Nem tartalmaz a rendelet szociális étkeztetést, ezt a tevékenységet a
Gyermekjóléti szolgálat végzi, az ő költségvetésükben szerepel.
Beruházásra minimális mértékben, csak gépek cseréjére terveztek. Az adósságkonszolidáció a
5000 fő feletti településeken áthúzódott erre az évre, Dömsöd 60 %-os konszolidációban fog
részesülni. Erre az évre a hiteltörlesztés és kamatai duplája, mint ami a költségvetésben
szerepel, az első félévre eső részt ez az összeg fedezi, a második félévre pedig a konszolidáció
eredményeként a fennmaradó rész kimegy a költségvetésből.
Úgy gondolja, hogy bár egyensúlyt látnak a költségvetésben, ezért ez törékeny egyensúly, a
bevételi oldalnak vannak komoly kockázatai. Kiadásoknál a folyószámla hitel 45 millió Ft-os
hitel, ez is a konszolidációs körbe tartozik, kb 30 milliós nagyságrendet vállal át az állami, a
15 millió Ft-ot ki kell fizetni. Minden olyan bevétel, amivel a költségvetésben nem
számoltak, ennek az előteremtésére szolgál. Nincs beépítve a költségvetésbe a vízmű vagyon
hasznosításából származó bevétel, ezt a vízmű felújítására, beruházásokra lehet fordítani.
Némi bevétel várható a többi vagyon hasznosításából, van még némi tartalék a beruházási
társulatnál, csatorna bekötésekből folynak be lakossági befizetések.
A fel nem használt pályázati előlegeket elkülönített számlán kezelik.
A sportcsarnok esetében arról rendelkezett az önkormányzat, hogy 6 milliós nagyságrenddel
támogatja az iskola testnevelés rezsiköltségeit.
Bencze István: Pontosítja a költségvetést azzal, hogy a művészeti vezető állás benne van a
költségvetésben.
A képviselők előtt van a könyvtár beadványa, mely szerint a két négy órás álláshelyet kérik
két hat órásra módosítani az kérelemben foglalt indokok alapján. Ezzel egyetért, javasolja a
képviselő-testület felé a hat órás álláshelyre történő módosítást.
Varsányi Antal: Véleménye szerint ez a költségvetés sokkal kevesebb pénzt tartalmaz, mint
amennyi feladatot elvittek. Pozitívumként kapták a hitelállomány részbeni átvállalását.
Dömsöd esetében a képviselő-testület is komolyan vette a megszorító intézkedéseket,
tudomásul vette, hogy a szükséges intézkedések meghozatalával lesz csak kezelhető a
költségvetés. Eredeti tervei szerint 90 körüli közfoglalkozott volt elképzeléseiben, negyvenet
lát beállítva, minden bizonnyal kevés lesz, mivel egy-két helyen közmunkásokkal kell ellátni
azokat a feladatokat, amit eddig állományban lévő dolgozók láttak el. A szakértő javasolta az
elmaradt adók behajtásának dotálását, úgy érzi nem ezen múlik, de nincs ellene, Ha
eredményt tudnak felmutatni, akkor lehet még dotáció is. Létszámmal kapcsolatban: mély
visszalépés történt az eredetihez képest, lehetséges, hogy a második félév úgy alakul, hogy
lépni kell. A költségvetés alaposan készült, a fő számok jók, elfogadásra javasolja.
Csikós Lászlóné: Jól értelmezte-e a művelődési ház működési célú kiadásainak duplájára
történő emelkedését, azt, hogy az iskola kiadásai is benne vannak?
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Zsoldos Gáborné: Két dolog miatt lett több, egyrészt a központi támogatásokból is többet
kaptak, másrészt az oda-vissza számlázások halmozzák a költségvetést, egyenleg javító dolog
nincs. Az iskola rezsiköltségét is ide építették be, amit tovább számláznak. Ami kimaradt, a
bevételi oldalon és nyitott kérdés, az óvoda pedagógus és az oktatást segítő bér normatíva,
mivel az egy számolt összeg, leosztott adat, egyeztetni kell és hozzá kell igazítani a leosztott
adathoz.
dr. Bencze Zoltán: Költségmegosztással kapcsolatban már kéri az intézményfenntartó a
számlakibocsátást, szeretnének fizetni.
Bencze István: Kultúrával kapcsolatban: a költségvetésben az állami normatíva 6 millió Ft.
körül van, a ház költségvetése pedig 20 millió Ft. körüli.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el. Bencze István
polgármester megköszöni a testületnek, hogy sikerült egy olyan költségvetést összeállítani,
amely a település nagyságához, gazdasági erejéhez képest jó költségvetésnek mondható.
Szavazásra bocsátja a könyvtár 2x4 órás státusának 2x6 órás státusra történő módosítását.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta
a következő határozatot:
9/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2012. (XI.28.)
Kt.számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a könyvtári ellátáson foglalkoztatott 2 fő
közalkalmazotti jogviszonyát napi 6 órásra kell módosítani 2013. január 1-től.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. (I.31.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről
A rendelet kihirdetve: 2013. január 31. napján
A rendelet hatályos: 2013. január 1. napjától.

5./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Mint az a decemberi ülésen jelezték, a szociális rendelet
étkeztetésre és az alapellátásra vonatkozó részét felülvizsgálják, s szükség esetén a
módosításra tesznek javaslatot. A módosítást az intézményvezetővel egyeztették, a módosítás
alapvetően az étkeztetésre vonatkozik, illetve a megváltozott jogszabályoknak megfelelő
igazítást végezték el. A módosítás érinti még az eljárási szabályok változását.
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Lázár József: A Népjóléti Bizottság ülésén felmerült, hogy tudnának a településen élő
néhány hajléktalannak legalább heti egy-két alkalommal tisztálkodási, rendben tartási, fürdési,
mosási lehetőséget biztosítani.
Varsányi Antal: Tett már arra korábban javaslatot, hogy az udvarban van olyan hely, van
annyi anyag, hogy kis ráfordítással egy egyszerű zuhanyozót be tudnának állítani, ezt
javasolja. Előfordulhat, hogy fertőző beteg valaki, szükség is lenne ilyen lehetőségre. Néhány
ezer ft-ból ki tudnák hozni. Fenntartását, tisztántartását közmunkásokkal vállalnák, illetve
elvárni, hogy maguk után takarítsanak. Fűtés kályhával oldanák meg.
Szabó Andrea: Úgy gondolná, hogy egy melegedő és egy zuhanyozó helyiség együtt, ha
mínuszok vannak, bemehetnének ebbe a helyiségbe.
Varsányi Antal: Van itt egy olyan helyiség, ahol ha nagyon hideg van, be tudnak menni
melegedni. Nyitva van, kályha van beállítva, tüzelő van.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a szociális rendelet előterjesztés szerinti módosítását.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi
rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (I.31.) rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról, és az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX.16.) rendeletének
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2013. január 31. napján
A rendelet hatályos: 2013. március 1. napjától.

6./ Nagyközségi Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző az indoklást összefoglalva elmondja, hogy a közoktatási törvény
nemzeti köznevelési törvényre változott, időközben az összes csatolandó jogszabályt is
kicserélték, s ez érinti az intézmény alapító okiratát. Legfontosabb változás a dabi óvodát
érinti. A dabi óvoda eddig telephelyként működött, ebben az alapító okiratban előlép
tagintézménnyé. A gyermeklétszám miatt és a szervezeti felállás miatt az óvoda többlet
kötelezettséget nem keletkeztet, kiadással nem jár. Abban az esetben lépne fel többletkiadás,
ha a tagintézményben ellátott gyermekek száma szeptembertől a 200 főt meghaladná, mert
ebben az esetben tagintézmény vezetőt is kötelesek lennének kijelölni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az óvoda alapító okiratát.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
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10/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Óvoda alapító
okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerint 2013. február 1-i hatállyal
jóváhagyja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2013. február 1.

7./ Közterület átnevezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István: A képviselő-testület legutóbbi ülésén a kormány által tett kötelezettségnek
eleget téve átnevezett több utcát. A Szilus utcával kapcsolatban az ott lakók részéről kifogás
merült fel, nem tetszik az elnevezés, aláírásgyűjtést folytattak, melyben kérik az utca
átnevezését. Javaslatukban Szenttamási út, illetve Határ út szerepel. Helyszíni szemle
alkalmával az ott lakókkal folytatott beszélgetéskor kiderült, hogy Szilus utca soha nem volt
ez az utca, viszont korábban Határ út volt. Javasolja, hogy vizsgálják felül döntésüket és
döntsenek a lakosság kérésével kapcsolatban. Maga részéről Határ utat javasol.
dr. Bencze Zoltán: A beadványon a lakók aláírása mellett szerepel az utca elnevezésre
vonatkozó javaslatuk.
dr. Rókusfalvy Sylvia: Szenttamási utat javasolja.
Vass Ilona: Tiszteletben kell tartani az ott lakók véleményét, de az nem állja meg a helyét,
hogy Szilus nem volt, igenis volt. Nagyon sokan felhívták és örömüket fejezték ki, hogy ilyen
régi utca nevek kerültek megválasztásra. Nincs az embereknek identitásuk. A falugyűlésen –
koruknál fogva – olyan emberek szólaltak fel, akiktől elvárandó lenne, hogy a múltunkat
felvállalják, a testületben a fiatalabb képviselők támogatták ezeket az elnevezéseket.
Továbbra is fontosnak tartja, hogy a fiatalabb korosztály is ismerje meg ezeket a neveket.
Utcanév konkrétan nem volt a Szilus, egy kert részt neveztek így.
Bencze István: Hagyományok megőrzéséről akkor lenne szó, ha a Sallai utca előtt Szilus utca
lett volna. A Sallai utca előtt Határ út volt.
Varsányi Antal: Mindkét elnevezés elfogadható, úgy a Szenttamási, mint a Határ út, egyetért
azzal, hogy vegyék figyelembe az ott lakók véleményét. Érdekesnek tartja, hogy a Sallai utca
nem zavarta az ott lakókat. Egyébként nyilvánvaló volt, sajtóból hallani lehetett, hogy ezeket
az utcákat meg kell változtatni, a lakosság részéről mégsem érkezett egyetlen javaslat sem.
Amíg ott a lehetőség, nem tesznek javaslatot, utána pedig kritizálnak.
Bencze István: Ha alátámasztják, hogy ez a terület régen Szilus volt, a jelenlegi térképeken
behatárolva – a régi elnevezés fennmaradás érdekében – jelöljék meg ezt a területet.
Balogh László Levente: Javasolja, hogy a lakosság kérésének megfelelően szavazzák meg az
utcanév változást.
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Szabó Andrea: Hosszú évek óta foglakoznak a könyvtárban helytörténeti kutatással,
szívügyük Dömsöd régmúltja, az elnevezések, dűlőnevek. Furcsának tartotta, hogy éppen az
idősebb korosztály kritizálta, ezt nagy tiszteletlenségnek tartja. Dömsödi, dabi idős
emberektől hallott erről a régi elnevezésről, és ezt megfelelő névnek tartja. Elfogadja, hogy
több család számára idegenül hangzik, de számára a Szenttamási útnál nem idegenebb. Mint
képviselő kitart a Szilus elnevezés mellett, mert egyedi és egyéni, ha a gyökereket nem
ismerik, nem tisztelik, elfelejtik, nincs jövőjük.
Sallai Gábor: Szenttamás valamikor falu volt és szigorúan kötődött Dömsödhöz, és tragikus
sorsa lett ennek a résznek, ma egyetlen külterületi út jelzi a nevét azok körében, akik a határt
járják. Nagyobb dömsödi identitási vonzalommal van a Szenttamási út elnevezés iránt.
dr. Bencze Zoltán: Javaslatot tesz arra, hogy milyen szempontok alapján mérlegeljen a
testület, egyrészt a helyi gyökerek, helytörténethez való kötődés, ennek a három közül kettő
megfelel. Másrészt melyik az elnevezés, amelyet a leggyorsabban át lehet vezetni a lakcím és
ingatlan-nyilvántartáson, közműszolgáltatón stb. Ez nem a Határ út. Ez esetben újra kell
számozni az egész utcát, s ez lassítja a folyamatot.
Fő mérlegelési szempont, hogy a testület az ott lakók kérését teljesíti-e.
Varsányi Antal: A Szenttamási út valóban hagyományőrző kifejezés, a környező
településeken – amelynek kapcsolata volt Szenttamással – nem őrzik már ezt az elnevezést.
Szavazás módjáról: két lépcsőben javasolja a döntést, megváltoztatják vagy sem, illetve mire
változtatják.
Nagy Zsolt: Mai napig létezik Alsószenttamás Tass külterületén és ez az út oda vezet.
Bencze István: Pontosítja a javaslatot, miszerint Szenttamási út egybe írva. Ezt a javaslatot
teszi fel szavazásra.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7
igen szavazattal, 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
11/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes törvényeknek a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 3. pontja alapján a Szilus utca elnevezését 2013. február 1-től Szenttamási
útra változtatja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2013. február 1.

Lázár József: Falugyűlésen ülésen felmerült, hogy nevezetes emberekről nevezzenek el
utcákat, felmerült néhány név, mint Tóth István, Decsov Lajos stb. Sarkalatos kérdés lenne,
ha belemennének, mi alapján döntenek, hogyan ítélik meg.
Bencze István: Egyetért, még annyira közel van a munkásságuk, hogy megosztódna a
közvélemény.
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8./ Dr. Öveges Kristóf kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester röviden összefoglalja az írásbeli előterjesztést.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 8 igen
szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
12/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Vezetőjének megkeresése alapján a következő határozatot hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Öveges Kristóf rendőr
alezredesnek a Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő
kinevezésével egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a határozatot a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjével közölje.
Felelős: Képviselő-testület, Bencze István polgármester
Határidő: azonnal; a határozat közlése 2013. január 31-ig

9./ Térfigyelő kamerákra kiírt pályázat értékelése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István: Mint ismert – a képviselő-testület kiírt egy pályázatot a térfigyelő kamerák
kiépítésére 6,586 e Ft. értékben. Három cégtől kaptak ajánlatot, azonban mindkét ajánlat
magasabb volt a pályázati kiírásban szereplő összegnél. Újabb pályázatot írtak ki, a Hiteles
Kft-től is kértek ajánlatot. Csak a Hiteles Kft. nyújtott be ajánlatot, a másik két cég nem. A
ajánlatot a képviselők megkapták. Az alternatívák közül a 14 illetve 16 kamerás rendszer
közül a 16 kamerásat javasolja elfogadni, melyre a fedezet biztosított.
A Hiteles Kft. Dömsödön végez internet szolgáltatást, ismeri a területet, véleménye szerint
megelégedésükre fogja elvégezni a cég a munkát, mellyel megbízzák.
Varga László: Az ajánlattételben benne voltak a feltételek, amely elvárás volt, a
rendőrkapitánysággal egyeztették az feltételeket. Az ajánlattételben szereplő kamerák
megfelelnek ennek a feltételnek. Az ajánlattételben szereplő pontokra fel tudják szereplni a
kamerákat.
dr. Bencze Zoltán: Tájékoztatásként elmondja, hogy a 16 kamera kiépítését úgy vállalja be a
cég, hogy újabb WIFI egyéb rádiós pontos nem kerülnek kiépítésre, hanem a meglévő 14
csomópontban – van ahol duplán lesz – kerül kiépítésre. Vannak csomópontok, ahol
szükséges a szélesebb terület lefedése, itt dupla kamera kerül kihelyezésre.
Mikola Péter: Örültek a lehetőségnek, a felkérésnek és igyekeztek olyan ajánlatot kialakítani,
amely bizonyítja, hogy némi helyismeretre szert tettek, amióta szolgáltatnak a településen.
Plusz kamerákkal kapcsolatban van több olyan csomópont (iskola előtt, sportcsarnoknál,
játszótérnél) ahol indokolt több irányban a megfigyelés. (Ismerteti a pontokat)
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Varsányi Antal: A kamera által felvett képet meddig őrzik?
Mikola Péter: A megrendelő adja meg, ez egy programozási, beállítási kérdés. Még mindig
nem teljesen szabályozott, van egy közterületi törvény, mely az önkormányzatoknak
lehetőséget biztosít. Amikor átveszi a rendszert, akkor nyilatkozik a megőrzés időtartamáról,
mely bekerül az adatvédelmi szabályzatba. Lehet három naptól 30 napig. Régi rendszereknél
ez kapacitás függő volt, ez a rendszer a 30 napos rögzítést is megengedi.
Varsányi Antal: Későbbiekben – nagyobb ráfordítás nélkül - bővíthető a rendszer?
Mikola Péter: Kétféle bővítés van, mikor egy meglévő csomópontra helyeznek fel további
kamerákat, itt kameraköltség és licencdíj jelentkezik, ez a hálózatot nem érinti. Ez a tervezett
hálózat 20-25 kameráig kiszolgálja a rendszert anélkül, hogy a rádiós hálózathoz
hozzányúljanak. Fontos, hogy ennél a rendszernél ha a későbbiekben kiderül, hogy valahol
felesleges és máshol fontosabb lenne a kamera, át lehet helyezni a kamerát üvegszál bontása,
kiépítse nélkül. Kétféle rögzítés van, 24 órás rögzítés, amely régebben volt, mindent rögzített,
illetve – a jelenlegi – eseménykövető rögzítés, akkor történik rögzítés, amikor a legkisebb
esemény is megtörténik.
Bencze István: Amennyiben a testület úgy dönt, hogy megbízást ad a Hiteles Kft-nek,
mennyi idő, mire él a rendszer?
Mikola Péter: Szerződéskötéstől számított 60 nap. Amennyiben a műszaki csoport mellettük
áll, (oszlopállítás, ELMÜ. engedély stb.) úgy ez a 60 napos határidő tartható.
Lázár József: Minden településnek van neuralgikus pontja, mire gondolnak, megkérdezték-e
valakinek a tanácsát, hova kellene telepíteni?
Bencze István: Az önkormányzattal – rendőrség bevonásával – közösen tartottak bejárást, s
közösen határozták meg a telepítési pontokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére – a Hiteles Kft.
által – benyújtott pályázatot.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
13/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó a közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítására” című pályázat kapcsán indított térfigyelő rendszer kiépítésre
irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a beszerzési eljárás
lezárásakor a következő döntést hozza:
I. Érvényes ajánlatot benyújtó:
Ajánlattevő neve: HITELES Kft.
Ajánlattevő Székhelye: 2300 Ráckeve, Liliom u. 4.
Ajánlattevő képviselője: Mikola Péter
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Ajánlati ár: 6.692.900-Ft
II. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: HITELES Kft.
Ajánlattevő Székhelye: 2300 Ráckeve, Liliom u. 4.
Ajánlattevő képviselője: Mikola Péter
Ajánlati ár: 6.692.900-Ft
III. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a 16 kamerával
rendelkező térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó vállalkozói szerződést aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

10./ Egyebek
a./ DUSE támogatási kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Nagy Zsolt DUSE. elnöke: Az előterjesztést kiegészíti azzal, hogy egy németországis tornára
kaptak meghívást, amelyre Magyarországról 3 csapat kapott meghívást. Szeretnének a
meghívásnak eleget tenni, az utazási költségekhez kérik a képviselő-testület anyagi
támogatását.
Bencze István: Az önkormányzat költségvetése támogatásra pénzeszközt nem tartalmaz,
megkeresik a Dömsödért Alapítványt. Úgy gondolja és támogatja, hogy 100 ezer Ft.
támogatást ki tudnak eszközölni.
A Képviselő-testület a Dömsödért Alapítványhoz benyújtandó kérelmet támogatja.
b./ Az ivóvízhálózat bérleti díjának jóváhagyása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Bencze István: A bérleti díj semmi másra nem fordítható, csak az ivóvíz fejlesztésre,
felújításra.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
14/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő és a DAKÖV Kft. által üzemeltetett ivóvíz közmű vagyon használatáért 2013.
december 31-ig 4.000.000-Ft+ÁFA/év bérleti díjat állapít meg, azzal, hogy a hatályos
„Bérleti-üzemeltetési szerződés” szerint a díjfizetési kötelezettség 2012. július 1-től áll
fenn.
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Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

c./ A közterületek használatáról szóló 20/2003. (XII.18.) rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: A bérleti szerződéseket áttekintve felülvizsgálták a közterület
használatról szóló rendeletet. A község központban kifejezetten üzleti célra két szerződés van.
A Képviselő-testület a közterület használati díj megállapításakor más összeget határozott meg
a község központra (1000.-Ft) és más összeget a község egyéb részeire (500.-Ft.). Az egyik
bérlő jelezte – miután az üzlet nem megy jól – az 500.-Ft. bérleti díjat tudja vállalni.
Mérlegelve a kérést, hoztak egy olyan javaslatot, figyelemmel arra, hogy ez nem jár túlzott
bevétel kieséssel, egységesen javasolják 500.-Ft-ban meghatározni a közterület
négyzetméterenkénti használati díját.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést tárgyalta, egyetért az 500.-Ft/m2
bérleti díjjal.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (I.31.) rendelete
a közterületek használatáról szóló 20/2003. (XII.18.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2013. január 31. napján
A rendelet hatályos: 2013. március 1. napjától.

d./ Községi Vízmű tulajdonát képező gépjárművek átiratása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: Röviden összefoglalta az írásbeli előterjesztést.
A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következő határozatot:
15/2013. (I.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jogutód nélkül megszűnt
Községi Vízmű költségvetési szerv tulajdonában volt alábbi gépjárművek tulajdonjogát,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (5) bekezdése szerint átveszi.
Az érintett gépjárművek adatai:
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Forgalmi rendszám: IAW560
Gyártmány: Mercedes Típus: 1114
Alvázszám: WDB6750421K053418
Motorszám: 36690510022483
Forgalmi rendszám: CJE439
Alvázszám: J503029

Gyártmány: IFA
Típus: W50LA/ZNDB22
Motorszám: 27992378806603

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a gépjárművek
tulajdonjogának átírása iránt intézkedjen.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2013. február 15-ig

Képviselői hozzászólások:
Lázár József: A közlekedési lámpával kapcsolatban: Mechanikusan működik, nem pedig a
fogalomnak megfelelően. Van-e arra kilátás, hogy valaha a forgalomnak megfelelően
üzemeljen?
Korábban már kifogásolta a közvilágítási lámpák búrájának állapotát, piszkosak, alig
átláthatók, a szennyezett búra csökkenti a fényáteresztést. Nem történt semmi.
A Közútkezelő Kht. naponta elhalad az 51-es úton és nem veszik étre az út melletti tároló
környékén a rengeteg szemetet, lehetne szólni nekik?
Tavaly többen felkeresték a Népjóléti Bizottságot azzal, hogy szeretnének kertet művelni.
Javasolja, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a sportcsarnok mögött – ami korábban
gyakorlókert volt – lehetne-e néhány parcellát kialakítani.
A biogáz telepen rengeteg hőmennyiség megy veszendőben. Nem lehetne ezt kihasználni úgy,
hogy olyan fóliasátras művelést alkalmazni, amit megenged ez a hőmennyiség, amely ellátná
a napközi otthonos konyhát, esetleg piacra termelni közhasznú személyek foglalkoztatásával.
Nagy Zsolt: Jó ideje próbálkoznak a Biogáz üzemmel közösen kidolgozni ennek a
javaslatnak a feltételeit, bíznak abban, hogy hamarosan lesz belőle valami.
Varga László: Van az ELMÜ-vel közvilágítás karbantartására egy szerződésük, ennek
keretében az elmúlt évben volt egy bejárás, ahol minden ilyen problémát feljegyeztek. A
válasz az volt, hogy amíg az ELMÜ. és nem az önkormányzat tulajdona a lámpatestek, addig
nem sok beleszólás van, az ELMÜ-nek egyébként sincs anyagi fedezete a búra cserék.
Ismételten megkeresi a szolgáltatót és kéri a búrák lecserélését, ahol indokolt.
A karbantartási szerződésben az izzók cseréje van benne, korszerűsítés, felújítás nincs benne.
Ezeket a búrákat tisztítani nem lehet, a nap megette, le kellene cserélni.
Bencze István: Ismételten megkeresik az Elektromos Műveket a képviselői véleményt, kérést
megfogalmazva, hogy lehet megoldani, hogy a lámpatestek kellő tisztasággal átengedjék a
fényt.
Bencze István: Tájékoztatja a képviselőket a Gyertyaláng Kft. megküldte a köztemetési
díjakat, 85 ezer Ft. + ÁFA. Reklamációjára ezt az összeget 79 ezer Ft. +ÁFA összegre
csökkentették. A szolgáltatónak egyeztetési kötelezettsége nincs, csak tájékoztatási
kötelezettsége. Utána nézett más szolgáltatók díjainak, van ahol alacsonyabb, van azonban,
ahol jelentősen drágább, mint Dömsödön.
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Szabó Andrea: Megkereste egy szerencsétlen sorsú család, akik elveszítették családtagjukat,
nem tudják eltemetni, a hűtési költség már közel 50 ezer Ft-nál tart.
Lázár József: A szemétszállítási díjak nagymértékű emeléséről hallani, igaz-e?
Bencze István: Amennyiben az Energia Hivatal elfogadja a konzorcium általi díjjavaslatot,
úgy Dömsödön kb. háromszorosára emelkedik a díjtétel.
Nagy Zsolt: Rendezési tervvel kapcsolatban elmondja, hogy amíg volt építéshatósági
ügyintézés Dömsödön, többé-kevésbé az új rendezési terv munkarészei alapján lehetett telket
alakítani, építeni. Most, hogy Ráckevére került az építéshatósági jogkör, visszatértek a régi,
jelenlegi hatályos rendezési terv szerinti telek alakításhoz, építéshez, amely olyan adatokat
tartalmaz, amely nem állja meg a helyét. Nagyon régen folyik a rendezési terv készítése,
vannak 20-30 ezres települések, ahol fél év alatt elkészül a rendezési terv.
dr. Bencze Zoltán: Megkeresik a Pestterv Kft-t, az önkormányzat mindent teljesített, ami rá
várt, megnézik, hogy a késedelem miatt esetlegesen milyen kötelezettsége áll fenn a
tervezőnek.
Bencze István: Egyetért, megkeresik a tervező céget, hogy a rendezési terv milyen
stádiumban van, mikor kerül pont a végére.
Mit lehetne tenni, hogy a testnevelési órán szándékosan okozott balesetek elkerülhetők
legyenek?
Nagy Zsolt: Ismét mentőt láttak a sportcsarnoknál. Mit lehet tenni, hogy a testnevelési órákon
szándékosan okozott balesetek elékerülhetők legyenek.
Bencze István: Jelezni fogja az iskola igazgatója felé, a képviselő-testületi ülésen
elhangzottakat és a vizsgálat eredményéről, illetve arról, hogy gondolják a megelőzést –
tájékoztatást kér.
2007-2008-ban már felvetődött a Dömsöd várossá válásának kérdése, most ismét szóba került,
utána néznek mik a feltételek. Város esetében ugyanilyen kondíciókkal több támogatást
kapnának. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy utána járjanak, milyen
feltételek szükségesek ahhoz, hogy pénzügyi befektetés nélkül megcélozzák a városi rangot.
dr. Bencze Zoltán: Ami indokolja a várossá nyilvánítás gondolatát, egyrészt jelenleg a
költségvetési törvény a városokat eltérő soron kezeli a támogatásoknál, másrészt pedig a múlt
ápolása mellett a jövőbe is kell tekinteni. Harmadrészt átkerültek az önkormányzati törvénybe
a várossá nyilvánítás szabályai, tágan fogalmaz az új törvény, térségi szemlélettel kell
rendelkezni, illetve az átlagos fejlettségi szintet el kell érni. (részletesen ismertette az eljárás
menetét, a szükséges dokumentációkat.)
Szabó Andrea: Ha finanszírozás szempontjából előnyösebb, akkor mindenképpen meg kell
tenni érte mindent.
A képviselők a kezdeményezéssel egyetértettek.
Bencze István: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a március 15-i községi ünnepség
ünnepi műsorát a Dezső Lajos AMI adja, az ünnepi beszédet Pánczél Károly országgyűlési
képviselő úr mondja.
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Bencze István: Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a „Dömsödért” Emlékérem és a
„Díszpolgár” cím adományozására vonatkozó javaslat határideje február 15.
Nagy Zsolt: Felhívja a jelenlévők figyelmét a földhasználók számára kormányrendelettel
előírt bejelentési kötelezettségre, melynek határideje január 31.
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen hatósági ügyet tárgyalt. (Külön
jegyzőkönyvben rögzítve.)

Több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az
ülést bezárta.

Kmf.

B e n c z e István
polgármester

dr. B e n c z e Zoltán
jegyző

