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JEGYZŐKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, képviselők, dr.
Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, továbbá a jelenléti ív szerinti
meghívottak.
Bencze István: Köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következő határozatot:
63/2013. (V.22.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak átfogó értékelése
4./ Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
működéséről
5./ Döntés az Egészséges Egészségügyért Kis-Duna menti Regionális
Önkormányzati Társulás működéséről
6./ RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
7./ A DAKÖV. Kft. ajánlata az ivóvíz közműdíj hátralékok kezelésére
8./ Települési Érték Bizottság felállításának megvitatása
9./ Ráckevei Tűzoltó Őrs kialakításával kapcsolatos megkeresés
10./ Budapest XXI. ker. önkormányzatának kezdeményezése a rezsicsökkentéssel
kapcsolatban
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az előterjesztést, melyet a képviselő-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következő határozatot:
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64/2013. (V.22.) 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.)
Szóbeli kiegészítésként dr. Bencze Zoltán jegyző az apaj polgármesternek írt levél tartalmát
ismertette. Elmondta, hogy a zárszámadást követően a 2012. év különbözetet mutat.
Kimutatásuk szerint Apaj község a körjegyzőség, az iskolai és óvodai társulást is figyelembe
véve 7 millió Ft-tal tartozik. Ismertette a keletkezés okát. Levelükben felhívták Apaj község
polgármesterének figyelmét, május 29-ig ennek elfogadásáról nyilatkozzon, illetve arról, hogy
milyen ütemben és milyen módon kívánja ezt a tartozás rendezni.
Bencze István: 2012-ben eljutottak odáig, hogy a kimutatás szerint Apaj tartozása nullára
futott. Amikor a pénzügyi osztály lezár egy intervallumot, akkor lehet csak számon kérni,
menet közben nincs lehetőség. A 2012. évi zárást követően most lehet csak számon kérni.
Bízik a polgármester és az apaji képviselő-testület pozitív hozzáállásában, s abban, hogy ez a
tartozás egy-két év alatt visszafizetésre kerül.
dr. Bencze Zoltán: Május 29-ig kérték az apaji polgármester nyilatkozatát, május 30-án
rendkívüli ülés szeretnének összehívni, Apaj község eddig még nem nyilatkozott arra, amit a
társulással kapcsolatban kiküldtek.
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:
65/2013. (V.22.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
.
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3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
átfogó értékelése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: Felhívja a figyelmet arra, hogy ilyen terjedelmű beszámoló az utolsó,
amit a képviselő-testület tárgyal, mivel a gyermekvédelem rendszerét átalakították 2013-tól,
szinte csak a pénzügyi jellegű gyermekvédelmi ellátások maradtak az önkormányzatoknál,
minden más a járási kormányhivatalokhoz került át. A pénzügyi ellátás is átalakul, jelenleg az
országgyűlés előtt van az a törvényjavaslat, mely a szociális és gyermekvédelmi ellátást
átalakítja. (ismerteti a várható módosításokat)
Megköszöni a gyámügyi ügyintéző munkáját és a beszámolót is.
Bencze István: A gyermekvédelmi ellátásokról szóló táblázat szerint 6 éves korig lényegesen
kevesebb a kedvezményben részesített gyermekek száma, mint a 7-14 kor közötti gyermekek
száma. Ennek demográfiai oka van, vagy javult a rászoruló gyermekek aránya.
dr. Bencze Zoltán: Demográfiai oka van, sajnos a rászorultsági ráta inkább romlik. Az
Oktatási bizottsági ülésen is elhangzott a születések számának drasztikus csökkenése, illetve a
terhesség megszakítások számának növekedése.
Orosz Lajosné: Lehet, hogy a 0-6 éves korig alacsony számot mutat, de ha nézik az
óvodásokat, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, egészen más képet mutat.
Varsányi Antal: Valóban szembetűnő ez az arány, 0-6 éves korosztály 377, 7-14 éves korig
553 fő, ez sem nagy létszám, lassan visszafordíthatatlan f olyamat indul el.
Olvassa a beszámolóban, a hátrányos helyzetű gyerekek nyári étkeztetése más csatornán
keresztül történik, ez nem jelent többletkiadást? Házon belül nem lehetne valahogy
megoldani?
A beszámoló egyébként színvonalas, de a tartalma sajnos siralmas.
Bencze István: Ha más személyzettel oldják meg, az is pénzbe kerül, az sem lenne olcsóbb.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
66/2013. (V.22.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelembe véve az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát - az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi helyzetének átfogó értékeléséről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal.
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4./ Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
működéséről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Zsinkó Márta szolgálatvezető
megbetegedése miatt nem tud részt venni.
A társulást Apajjal közösen továbbra is együtt kívánják működtetni, finanszírozási oldalról
nincs probléma.
Zsoldos Gáborné: Ehhez Dömsöd önkormányzat adja a részét, a központi költségvetésből
igénylik le a társulás alapján a növelt normatívát. Az a rész, amit Apaj lakosságának ellátására
igényelnek le arányában, többé kevésbé fedezi azt az időt, amit ott töltenek a munkatársak. A
szakmai vizsgálat eredménye hozott olyan dolgokat, hogy sok volt a hiányosság a
szabályozásban, létszámban, eszközben. Ezek időközben rendeződtek.
Lázár József: A beszámolóból kitűnik, hogy 33 idős embert gondoznak, ápolnak. Van-e
lehetőség arra, hogy a néhány évvel ezelőtt bevezetett jelzőrendszert ismét működtessék, az
idősekért, amellyel a betörés esetén tudnak jelezni, segítséget kérni.
dr. Bencze Zoltán: Korábban a Fidélió Alapítvánnyal közösen működtették a jelzőrendszert,
jelenleg Ráckevén keresztül működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi társulás
keretében, mely a teljes szigetet egybefogja, ennek keretében működtetnek jelzőrendszeres
segítségnyújtást, illetve idősek napközbeni ellátását. Sokkal teljesebb körű szolgáltatást
végez. Ha ilyent kívánnak igénybe venni, tudomásul kell venni, hogy működtetési költsége és
a kialakítása az önállóságból fakadóan jóval magasabb.
Bencze István: Egyedül biztosan nem tudják megoldani. A Fidélióból történő kilépéskor
kezdeményezték Kiskunlacháza önkormányzattal közösen megoldani, ígéret történt, majd
elzárkóztak. Egyedül nagyon nehéz, nem csak a kiépítése, hanem a működtetése is. Évi 10
milliós nagyságrend a fenntartása, melyet pályázattal nem lehet fenntartani, s kigazdálkodni
sem.
Lázár József: Dömsödön, ha van valakinek egy lakóháza, védi a rendőrség, a polgárőrség, a
biztonsági szolgálat, ezt mind fizeti az állampolgár, s ugyanakkor betörnek ingatlanokba. Ez
az összeg, amit a biztonság fenntartására áldoznak, hol van?
Bencze István: Polgárőrök szinte teljes egészében önfenntartók, a biztonsági szolgálat magán
befizetésekből tartja el magát, ha valaki megfizeti, a jelenlegi rendszerre is rá lehetne
telepíteni. Nem az egyszeri telepítés a probléma, személyenként kérnek évi tizenezer Ft-ot,
hogy éljen ez a kapcsolat. Meg kellene keresni a működtetés forrását, a megvalósításra előbbutóbb lehetne pályázni. Most ráköltöttek néhány milliót a térfigyelő kamerák telepítésére,
ettől a közbiztonság javulását remélik. A jelzőrendszer egyébként nem elsősorban
közbiztonsági feladatokat kell, hogy ellásson, hanem az idős emberek orvos, mentő hívására.
Balogh László Levente: Ha kiépülne, megvalósulna az idősek napközbeni ellátása, az nagy
lépés lenne. Most már az időseknél nagy részben a mobiltelefon, egyéb kapcsolat kialakul, aki
tényleg rászoruló, megoldaná egy részét a gondoknak. Az, hogy a riasztó gomb ott van, az
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sem egy garancia. Először az idősek napközbeni ellátás kellene megoldani, aki tényleg
magányos, nincs más közössége, legyen hova menni, a teljesen elmagányosodott időseknek jó
lenne.
dr. Bencze Zoltán: Ami az önkormányzat ezzel kapcsolatos kötelezettsége, a januári testületi
ülésen bemutatták. helyiség kialakítása, plusz 3 ember alkalmazása. Folyik a felmérés, hogy a
tényleges igénybe vevő kör mekkora lenne.
Balogh László Levente: Jobb lenne az ápolói hálózat nagyobb mértékben történő
kiterjesztése.
Varsányi Antal: Az intézményei társulás beszámolójához visszatérve, megállapítható, hogy
nehéz a munka, de a körülmények ott a legjobban.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a képviselő-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
67/2013. (V.22.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelembe véve az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát - a Dömsöd - Apaj
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi működéséről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Zsinkó Márta intézmény-vezető
Határidő: azonnal
5./ Döntés az Egészséges Egészségügyért Kis-Duna menti Regionális Önkormányzati
Társulás működéséről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést csatolva.)
Bencze István: Az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy annak idején az ügyelet
kapcsán hozták létre a térség polgármesterei. Az ügyelet működik, a társulásnak kiürült a
feladata, egy megbeszélésen úgy döntöttek – miután át kellene alakítani jogi személyiségű
társulássá – hogy megszüntetik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a társulás megszüntetésére vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
68/2013. (V.22.) Kt.számú
Határozat
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1)
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bekezdésében foglaltak szerinti társulási megállapodások felülvizsgálata alapján
megállapítja, hogy az Egészséges Egészségügyért Kisduna-menti Regionális
Önkormányzati Társulás (székhelye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 5.)
ténylegesen nem működött, az abban foglalt egészségügyi szakellátást, valamint a
háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzatok külön kötött megállapodások
alapján látják el.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt önkormányzati
társulás 2013. június 30-val jogutód nélkül megszűnjön.
3. A Társulásban résztvevő önkormányzatok a társulás kapcsán közös vagyonnal
nem rendelkeznek, egymással szemben követelésük nincs.
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
6./ RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: Felül kellett vizsgálni a megállapodást, a törvényi változások is
átvezetésre kerültek, illetve a térség polgármesterei által az elmúlt év folyamán javasoltak is
bekerültek a megállapodásba. A Társulási Tanács a módosítással egyetértett.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a megállapodás módosítását.
A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következő határozatot:
69/2013. (V.22.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az RSD Parti Sáv
Önkormányzati Társulás társulási megállapodását az előterjesztésben szereplő
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
7./ A DAKÖV. Kft. ajánlata az ivóvíz közműdíj hátralékok kezelésére
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 2012. július 1-től a
DAKÖV. Kft. kezeli az ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatot. Mint ismert, június 30-i
fordulóval tetemes hátralék – 17,5 millió Ft. – maradt a dömsödi állampolgárok után. 17.5
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millió Ft. Miután nem az önkormányzat kezeli a vízművet, nehéz lenne behajtani a hátralékot.
Eddig 1,4 millió Ft. hátralék folyt be. A DAKÖV. Kft. ajánlatában 30 %-ot kér a behajtott
árbevétel utáni részesedésből. Véleménye szerint ez méltánylandó ajánlat, amit az
önkormányzat megkap a behajtott pénzből, az mind nyereség. Egyébként a hátralék kb. 2/3
része behajthatatlan.
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
70/2013. (V.22.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a megszűnt Községi
Vízműtől származó a fogyasztókkal szemben vízdíj tartozás címén fennálló
követeléseinek behajtására megállapodást köt az ivóvíz közmű szolgáltatást végző
DAKÖV Kft-vel.
A DAKÖV Kft. a követelések behajtását az alábbi díjak fejében végzi:
- peren kívüli eljárás ügyintézésének díja a realizált tőkekövetelés 30%-a;
- peres eljárás költségtérítése a realizált tőkekövetelés 20%-a;
- peres eljárás során a megelőlegezett költségek ellentételezéseként a tőkekövetelés
után felszámított és beszedett kamat teljes összege.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
8./ Települési Érték Bizottság felállításának megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: Az elmúlt ülésen ezt a témát már érintették, melyre írásbeli előterjesztést
készítettek. (Összefoglalja az írásbeli előterjesztést.) Alapvetőleg leginkább a közművelődést
területét érintő feladat, a bizottság tagjai is közművelődési szakemberek, megfontolása
javasolja a testületnek, elég sok olyan érték kerülhet elő, amelynek nincsenek tudatában. Ezek
katalogizálása, megőrzése előnyöket hordozhat. Fontosnak tartja kiemelni, hogy a helyi Érték
Bizottság felállításával kapcsolatos valamennyi költség a létrehozó önkormányzatot terhel. Ez
adminisztratív jellegű költség.
Bencze István: Azért kellene felállítani ezt a bizottságot, ne hogy kimaradjanak olyan
dologból, amit ma még nem is látnak. Dömsödön vannak olyan értékek, amelyek nem csak a
helyieknek érték, de országos szinten is érték. Javasolja, hogy bízzák meg az Oktatási
Bizottság az Érték Bizottság felállításának előkészítésével.
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Varsányi Antal: Kérdezik, ha most nem döntenek a bizottság felállításáról, később bármikor
lehet dönteni?
dr. Bencze Zoltán: Június 16-ig nyilatkozni kell, bármikor ha meggondolja az önkormányzat
magát, a döntést követő 30 napon belül ezt közölni kell a megyei közgyűlés elnökével.
Konkrétan a Bizottságot nem kell felállítani eddig az időpontig.
Bencze István: Ma arról döntsön a testület, hogy megalakítja az Érték bizottságot.
Sallai Gábor: Valóban nagyon sok érték van, ami a dömsödieknek érték, erre lehet javaslatot
tenni az érték tárba való felvételre.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az Települési Érték Bizottság felállítására vonatkozó
javaslatot azzal, hogy a bizottság létrehozásának előkészítésével bízzák meg az Oktatási
Bizottságot.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
71/2013. (V.22.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi XXX. tv-ben
szereplő jogkörében eljárva települési érték bizottságot kíván létrehozni.
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, közművelődési és Sport bizottságot, hogy
a települési értékbizottság létrehozását készítse elő.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
9./ Ráckevei Tűzoltó Őrs kialakításával kapcsolatos megkeresés
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István: A megyei katasztrófavédelem is foglalkozott a Ráckevei Tűzoltók
helyzetével. Az első félében biztosított a tűzoltóság finanszírozása, a második félévben nem
biztosított. Dömsödnek 2 millió Ft-ot kellene fizetni, erre ígéretet nem tett. Arra tett ígéretet,
ha a csatorna társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásból megkapják a Dömsödre eső
részt, ebből minimum 1 millió Ft-ot utalnak a tűzoltó egyesületnek. 2014-re garanciát
vállalnak nem tudnak arra, hogy a költségvetésbe beépítik a 2 millió Ft. támogatást,
elismerve, hogy sokat segítenek, támogatni ez évben csak akkor tudják, ha olyan bevételhez
jutnak, mely a költségvetésben nem szerepel.
Lázár József: A tűzoltóságnak van egy költségvetése, melyhez valamennyi településről
várnak támogatást. Ha Dömsöd nem tudja vállalni a rá eső részt, akkor várható, hogy
összeomlik. Sokszor hallani, hogy a dömsödi tűzoltók Dömsödön kívül Kiskunlacházára, ide-
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oda vonulnak tűzeset alkalmával. Miért nem a dömsödi tűzoltókat támogatják ebből a
pénzből.
Bencze István: A költségvetés összeállításánál 500 ezer Ft-ot terveztek a tűzoltók
támogatására. Amennyiben Ráckevéről megkapják a Dömsödre eső pénzt, odaadják a
dömsödi tűzoltóknak.
A kis települések a pár száz ezer Ft-os támogatást odaadják, a nagyobb településekkel van a
gond.
dr. Bencze Zoltán: Dömsöd megkapta az önállóan beavatkozói státust, így ellátási körébe
tartozik Apaj is.
Lázár József: Ahhoz, hogy időben kiérjenek, az utat meg kellene csinálni, tragikus
állapotban van.
dr. Bencze Zoltán: A vasútállomásra vezető út ismét kiesett a felújítandó utak köréből, a
szigeti utak kerültek előtérbe a felújítások során.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatót és azt a javaslatot, hogy a csatorna tartozás
megkapják Ráckeve Önkormányzatától, abban az esetben 1 millió Ft-ot a Ráckevei
Tűzoltóság részére átadnak.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
72/2013. (V.22.) Kt.számú
Határozat
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati
Tűzoltóság (Ráckeve) 2013. évi működtetéséhez a korábbi szennyvízcsatorna
hálózat üzemeltetéséből eredő Dömsöd részére megfizetendő tartozás összegéből,
annak kifizetését követően 1.000.000-Ft összegű hozzájárulást biztosít.
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy 2014. január 1-jétől – az
önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve – működtetési támogatást az
Önkormányzati Tűzoltóság részére biztosítani nem tud, ezért – tekintettel arra is,
hogy a tűz elleni védekezés állami feladat - kezdeményezi hivatásos tűzoltó őrs
létrehozását Ráckeve székhellyel.
3. A képviselő-testület felkéri az Önkormányzati Tűzoltóság székhelye szerinti
település polgármesterét, hogy az illetékes katasztrófavédelmi szerv képviselőivel
folytasson tárgyalást a tűzoltó őrs létrehozásáról.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos
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10./ Budapest XXI. ker. önkormányzatának kezdeményezése a rezsicsökkentéssel
kapcsolatban
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István: A kezdeményezésnek politikai íze van, ettől függetlenül egyetért a
felhíváshoz való csatlakozással.
Lázár József: Csökkenteni kell a rezsit, ezzel teljes mértékben egyetért, sok a kis nyugdíjas.
Ugyanakkor Budán egy ingatlan 2,6 millió Ft-ért eladó. Az ilyen nagy értékű ingatlan
esetében a rezsi 10 %-a milliós nagyságrendelet tesz ki, míg egy kisnyugdíjasnak alig jelent
pár ezer Ft. megtakarítást. Az alapgondolat jó volt, de a végrehajtása – úgy érzi – nem
kiforrott.
Balogh László Levente: Alapvetően nem szociális kérdés a rezsicsökkentés, olyan helyzetbe
hozták az energia kereskedő cégeket, hogy a lakosságon élősködve, hitetlen profittal
működnek. Ezeket szorítanák vissza a rezsicsökkentéssel.
dr. Bencze Zoltán: Általánosan a lakossági rezsicsökkentés elveivel egyetért.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rezsicsökkentésre vonatkozó kezdeményezéshez történő
csatlakozást, a dömsödi fogyasztók védelmének érdekében.
Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
73/2013. (V.22.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának a rezsicsökkentésre irányuló
kezdeményezésével
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Képviselő hozzászólások:
Lázár József: Eladta az önkormányzat a Kaszinót, meg kell nézni, hogy néz ki a gát oldalra
eső része, nyakig ér a gaz.
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dr. Bencze Zoltán: Az iskola a katolikus egyház tulajdona, egy hosszúlejáratú tartós bérletet
kötött a Szilágyi házaspárral. Esély nincs rá, hogy bármit behajtsanak, az épület állaga
fokozatosan romlik, nem tud az egyház mit tenni.
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy megkezdődött az ingatlanok ellenőrzése, a
felszólításokat folyamatosan küldik az ingatlan tulajdonosoknak.
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

