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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (Dömsöd, Béke tér 2.)  
Ülés ideje: 2013. szeptember 18. 
 
Az ülésre meghívott személyek: 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, Orosz Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi 
Hírnök főszerkesztő, dr. Schmidt Géza könyvszakértő, Klszák Tamás polgárőrség 
parancsnoka, Picard Anna Állatvédő Egyesület elnöke, Nagy Zsolt TFB. elnöke, dr. Czerny 
Károly Ráckeve Műemlékvédő Egyesület elnöke, Leader HACS elnöke, Kolompár Lajos 
Dömsödi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal 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, 
Orosz Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő.  
 
Meghívottként jelen vannak: dr. Schmidt Géza könyvszakértő, Klszák Tamás polgárőrség 
parancsnoka, Picard Anna Állatvédő Egyesület elnöke, Nagy Zsolt TFB. elnöke, dr. Czerny 
Károly Ráckeve Műemlékvédő Egyesület elnöke, Leader HACS elnöke.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy valamennyi – 9 fő – képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést  
megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokon megtárgyalására, 
kiegészítve egy – a meghívóban nem szereplő – napirenddel, mely a Ráckevei Járásbíróság, 
ügyészség Szigetszentmiklósra történő áthelyezésével kapcsolatos. 
 
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy 15. napirendként tárgyalja a képviselő-testület a 
Ráckevei járásbíróság és ügyészség jövőjével kapcsolatos napirendi pontot.  
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal elfogadta, hogy Dömsöd Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 15. napirendként felveszi a Ráckevei járásbíróság és 
Ráckevei Ügyészség jövője című napirendet a tárgyalásra kerülő napirendi pontok közé. 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről  
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3./ 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló   
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 
1/2013.(I.31.) rendelet módosítása  
5./ Intézkedési terv Dömsöd nagyközség közbiztonsága érdekében  
6./ A „Közalapítvány Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért” egyesítése a 
„Dömsödért”Alapítvánnyal  
7./ Elismerő oklevél adományozása  
8./ „Kutyamenhely” telephely biztosítása  
9./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ bérleti díjainak 
felülvizsgálata  
10./ A dömsödi 3271 hrsz-ú ingatlanon lévő elidegenítési és terhelési 
tilalomtörlése  
11./ Az önkormányzat tulajdonát képező mozi épületének hasznosítása   
12./ Dömsöd, Bajcsy Zs. út 1. sz. 716 hrsz-ú ingatlan megvételre felajánlás   
13./ Dömsödi Hírnök elektronikus megjelenésének kérdése  
14./ A községgazdálkodási csoport bővítése parkgondozó  munkakörrel   
15./ A Ráckevei járásbíróság és Ráckevei Ügyészség jövője   
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

129/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről  
3./ 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló   
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 
1/2013.(I.31.) rendelet módosítása  
5./ Intézkedési terv Dömsöd nagyközség közbiztonsága érdekében  
6./ A „Közalapítvány Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért” egyesítése a 
„Dömsödért”Alapítvánnyal  
7./ Elismerő oklevél adományozása  
8./ „Kutyamenhely” telephely biztosítása  
9./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ bérleti díjainak 
felülvizsgálata  
10./ A dömsödi 3271 hrsz-ú ingatlanon lévő elidegenítési és terhelési 
tilalomtörlése  
11./ Az önkormányzat tulajdonát képező mozi épületének hasznosítása   
12./ Dömsöd, Bajcsy Zs. út 1. sz. 716 hrsz-ú ingatlan megvételre felajánlás   
13./ Dömsödi Hírnök elektronikus megjelenésének kérdése  
14./ A községgazdálkodási csoport bővítése parkgondozó  munkakörrel   
15./ A Ráckevei járásbíróság és Ráckevei Ügyészség jövője   
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Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 3. sz. melléklet) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…./2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

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

 
130/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
2./   A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 4. sz. melléklet)  
 
Lázár József képviselő: Nyugvópontra érkezett a hulladékszállítás?  
A rendőrkapitánnyal folytatott tárgyalás mire irányult, a közbiztonság javítására, vagy több 
rendőrt helyeznek Dömsödre?  
 
Bencze István polgármester: Égi Tamással, KDV. társulás elnökével tárgyaltak. Azzal a 
konkrét akarattal keresték meg, hogy tájékoztassák arról a tervükről, hogy a Ráckeve és 
Térsége Beruházási Társulás a közeljövőben visszavesz azokat a jogokat, amelyek a 
szolgáltató kijelölését és az ár meghatározását jelentené, melyet két évvel ezelőtt átadtak a 
nagy társulásnak. Jelenleg áttekinthetetlen, kézzel foghatatlan a hulladékgazdálkodás, ahhoz, 
hogy január 1-től is legyen hulladékgyűjtés a településen saját kezükbe kell venni. Abba 
maradtak, megvárják az október eleji nagy társulási ülést, utána hozzák meg a felelős döntést.  
Az elmúlt héten megtartott társulási ülésen a Bio-Pannónia Kft-nek felmondták a 
hulladéklerakó üzemeltetésére kötött szerződést két okból is, egyrészt jogszabályból eredő  
kötelezettség, másrészt, nem fizeti a bérleti díjat. 
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Varsányi Antal alpolgármester kérdésére tájékoztatást adott az RSD. projekttel kapcsolatos 
változásról, mely a projektmenedzseri döntést érintette. Októberre számították a közbeszerzési 
eljárások befejezését, jelenlegi állás szerint november végére várható. A munkálatok tavasszal 
kezdődhetnek. 5 nagy cég vitte el a pályázati anyagot.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…./2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

Szavasban résztvevők száma: 9 fő 
A képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot. 
 

131/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

3./ 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 5. sz. melléklet)  
 
dr. Schmidt Géza szakértő: A korábbi évek értékeléséhez képest lényegesen könnyebb 
helyzetben van, bár folyamatosan igénybe vették a folyószámla likviditási hitelt, mégis a 
beszámoló jelentés szerint bíztató jelek mutatkoznak. Kiemeli az önkormányzatok adósság 
konszolidációját, mely Dömsöd esetében 101 millió Ft-ot jelentett, ez a hitelállomány 70 %-a. 
A 101 millió Ft. bevételként, kiadásként egyaránt szerepel, számviteli törvény szerint így 
kellett összekönyvelni, ez nem valós pénz, majd az éves beszámoló alkalmával jelentkezik, 
hogy  a hitelállomány, a tartozások  nagyságrendje ennyivel csökken. Fontos és jelentős volt a 
kormányzatnak ez az intézkedése.  
A beszámoló a könyvelés a számvitelnek megfelelően precízen és pontosan tartalmazza a 
bevételt és kiadást, az még kiderül, hogy a bevételi kötelezettség – különösen a lakossági 
adóknál – bizonyosra vehető, hogy lesz még elmaradás, ezen belül is a gépjármű adónál. 
Kiderült a beszámolóból, hogy nagyon szigorú takarékosság valósult meg, erre a 
továbbiakban is szükség lesz, néhány előirányzatnál mutatkozik az időarányoshoz képest 
túllépés. Vannak olyan előirányzatok, ahol a tervezett összeget ki kell egészíteni. A 
folyószámla hitel teljes egészében fennáll, a korábbi évekhez képest év végéig vissza kell 
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fizetni két ütemben. Ez ég nagyobb odafigyelést igényel az önkormányzat vezetése részéről. 
Összességében a beszámoló – az adósságrendezési eljárás eredményeként  – kedvező képet 
mutat, előrevetítve azt, hogy az éves beszámoló is kedvező képet fog mutatni. Az előterjesztés 
megfelel a követelményeknek, a határozati javaslat megfelel a jogszabályi előírásoknak, 
elfogadásra javasolja.  
 
Sallai Gábor képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A legnagyobb segítség az első félében a konszolidáció 
folytán a folyószámla hitel átvállalása. 200 millióval nőtt az önkormányzat költségvetése, 
melynek fele az adósság konszolidáció volt, nagy összegű, a növekedés egy negyede a 
szociális kiadások év közi változása, melyet a kifizetések alapján igényelnek, A beszámoló 
adatai alátámasztják, hogy az előző évben végrehajtott kemény átszervezés mellett, ha papíron 
egyensúlyban is van a költségvetés, azért maradt hiány. Bizottsági ülésen is felmerült, hogy a 
adósságkonszolidációval a tőke törlesztések mellett még  mekkora tehertől szabadult még 
meg az önkormányzat. A II. félévben könnyebbé teszi a helyzetet, hogy sor került azoknak a 
zárolásoknak a feloldására, mellyel az év elején a tervezéskor indultak, az önkormányzatok 
kötelező feladataira számított központi támogatás kötelező visszatartása mellett kapták meg. 
ezeket most feloldotta a parlament. A II. félévben kapták meg a létszámcsökkentéses 
pályázatra jóváhagyott állami támogatást. Létszámokban nem történt változás, úgy gondolja, 
hogy év végére kiadás csökkenté nélkül folyószámla nullázást meg tudják oldani.  
 
Bencze István polgármester: A szociális szférára költött pénzzel kapcsolatban, zavarja, hogy 
az előirányzott pénz nem lesz elegendő, a szociális feladatokhoz valamilyen módon még pénz 
kell rendelni. Maga az előterjesztés szokás szerint magas színvonalú, elfogadásra javasolja. l 
 
Lázár József képviselő: Egy rádióműsorban csütörtök-pénteken Soltész Miklós államtitkár 
Kossuth rádióban 7 óra körül nyilatkozott arról, hogy a rászorulók részére 63 ezer m3 ingyen 
fát tudnak biztosítani, a polgármestereknek kell kérni. Most 40 ezer m3 ment ki, a többi bent 
maradt. Állítólag ide szállítják, nem tudja milyen feltételekkel, kéri, nézzenek utána.   
 
Varsányi Antal alpolgármester: 200 millió Ft. különbség van. Az államháztartási törvény és 
az ország költségvetésének megjelenése, ebből látszik, és felfelé is elhangozhat, hogy ennyire  
bizonytalanul és ekkora tévedéssel még soha nem készült költségvetés. Tisztában van azzal, 
hogy ez nem tévedés – a konszolidáció miatt van – de a leírt számok és a valóság között nagy 
a különbség. Jobb, hogy alátervezték. Ezek nagy része pántlikázott pénzt, nem kézzel fogható, 
de mégiscsak jelentős, 200 millió Ft. és nem  árt, ha kifelé is megjelenik a közvélemény felé. 
Másik dolog: Az I. félévben a saját bevétel nem érte el a 45 %-ot, ezen jó lenne javítani. 
Feltűnt, hogy a szociális kiadások továbbra is magasak, a gazdaság megmozdulása országos 
szinten látható, ez még a dömsödi lakosság számára nem nagyon érezhető, az alulképzettek 
száma nagyon magas. Közmunka programnál is van túllépés, közben kaptak olyan 
lehetőségeket, amelyekből plusz adódik. A Munkaügyi Központ vezetése Dömsöddel 
szemben különösen pozitív, miután az önkormányzat is minden kérésüknek soron kívül eleget 
tesz, ami munkájukat segíti. Ha tartalék képződik, a tartalék jó részét Dömsöd megkapja.   
 
dr. Schmidt Géza szakértő: Felvetődött, hogy jobb tervezéssel, jobb előrelátással meg 
lehetett volna előzni, hogy ne emelkedjen a félév folyamán 200 millió  Ft-tal a költségvetés 
előirányzata. Egyértelműsíteni szeretné, ez teljes egészében az önkormányzaton kívüli 
tényezőkből adódik, a leggondosabb tervezés – amely megvalósult – mellett sem lehetett ezt 
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betervezni. A 200 millió Ft. három fő tényezőből tevődik össze, 101 millió  Ft.  az 
adósságrendezés, a konszolidáció mértékét  a tervezés időszakában még nem volt ismert. 
Jelentős rész az állami támogatásokból származik, amit a kormányzat az I. félév során 
biztosított különböző célokra. Ezt tervezni  nem lehetett. A  harmadik tényező az előző évi 
pénzmaradvány, melyet szintén nem lehetett tervezni, mert a tavalyi  zárszámadást követően 
történik.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Ettől az évtől teljesen más szemlélettel dolgozik az 
államháztartás, a feladatok mellett a pénzeket is módosították, ahogy teljesít az 
önkormányzat, úgy kapja utólag a teljesítmény alapján a feladat finanszírozásból adódóan 
forrásokat. Ismertette a központi szinten folyó tervezés folyamatát. 
 
Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy mára jutottak el odáig, hogy a az elmúlt 
másfél-két évben tett intézkedések, a konszolidáció, a normatív kiegészítések mind ez azt 
eredményezi, hogy eljutottak arra a szintre, hogy nincsenek olyan anyagi gondjaik, amilyenek 
a 2006-2010. ciklusban voltak.  
Vezetői megbeszélésen szóba került, s a novemberi-decemberi ülésre előterjesztik a II. félévi 
képviselői tiszteletdíjak kifizetését. Bízik abban is, hogy – sajtóhírekből értesülve – várhatóan  
az önkormányzatok konszolidációja még nem fejeződik be.  
 
dr. Bencze Zoltán  jegyző: Ezt alátámasztandó, a mai napon sürgősséggel kellett adatot 
szolgáltatni az önkormányzat hitelállományáról a tervezés részére.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…./2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményei 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az 
elterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

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

132/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményei 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
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4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) 
rendelet módosítása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 6. sz. melléklet) 
 
Sallai Gábor képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítást 
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a rendelet 
módosítás azért válik szükségessé, mert jogszabály előírja, hogy az intézményi társulásokat 
jogi személyiségűvé kell alakítani. Dömsöd esetében az óvoda intézményfenntartó társulást 
július 1-től létre kellett hozni a társulási tanácsot, új költségvetési szervként megjelenik a 
rendszerben, bejegyeztetve bankszámlanyitással, adószámmal megjelenik egy új társulás. Az 
óvoda irányító szerve július l-től nem a képviselő-testület, hanem az intézményfenntartó 
társulás. A költségvetési rendeletben nem intézmény jelenik meg, hanem támogatásával 
kapcsolódik a költségvetési rendelethez. Ez a módosítás csak erről szól, hogy ebben az 
időpillanatban az óvoda működési költségvetési főösszegét kivették a költségvetésből, az 
intézmény finanszírozása átalakul egy működési támogatássá.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A képviselő-testület átadott bizonyos jogokat az 
intézményfenntartó társulásnak, kéri a polgármestert, előre is, utólag is pontosan számoljanak 
be.  
 
Bencze István polgármester szavazásra terjeszti elő az előterjesztés szerinti rendelet-
tervezetet. 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2013. (IX.30.) rendelete 
az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) 
rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 30. napján 
A rendelet hatályos: 2013. szeptember 30. napjától. 

 
 
5./ Intézkedési terv Dömsöd nagyközség közbiztonsága érdekében  
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 7. sz. melléklet)  
 
Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy képviselőkkel 
beszélgettek arról, hogy Dömsöd egy kicsit veszélyeztetettebb közbiztonság szempontjából és 
más szempontból is (sok a munkanélküli stb.) ez a nehéz helyzet újabb és újabb feladat elé 
állítja az önkormányzatot, ezért is hozták a képviselő-testület elé ezt a napirendi pontot. Az 
anyag áttekinthető, érthető a cél, mit szeretnének a jövőben csinálni. Jelenleg az anyagi 
helyzet nem engedi meg a látványos fejlődést, de az emberek közérzetét javítja, hogy az 
emberek azt látják, hogy a település vezetése törődik a biztonságukkal. Ezt célozza meg ez az 
intézkedési terv. 
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Több intézkedési pontból áll ez a terv, melynek tétjét 
hangsúlyozná. Kiemelt gondokkal küzd a település, s ennek nagy tétje van, a település 
megmarad-e azon a szinten vagy képes-e felzárkózni a közép-magyarországi régiós 
tagsághoz, egy európai fejlődési irányt képvisel, vagy a kelet-magyarországi állapotokhoz 
közelít. Ahhoz, hogy az első lehetőség váljon valóra, ezt célozza meg az intézkedési terv.  
 
Sallai Gábor képviselő, Gazdasági bizottság elnöke: A Bizottság az előterjesztéssel 
egyetértett és javasolja elfogadásra.  
 
Ispán Ignác képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság az intézkedési 
tervvel egyetért, az elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István polgármester: Az első határozati javaslat a közbiztonsági fórum létrehozására 
vonatkozik, a fórum résztvevőinek körét az előterjesztés tartalmazza, szükség esetén egy-egy 
meghívott vendég részvételével. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi 
határozati javaslatot: 
 

…../2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közbiztonságának javítása, az egyes a közbiztonság érdekében tevékenykedő 
szervezetek helyi tevékenységének összehangolása érdekében Közbiztonsági 
Fórumot hív életre. 
A Közbiztonsági Fórum havonta egyszer tartja ülését arra meghívásra kerülnek a 
Ráckevei Rendőrkapitányság, ezen belül is kiemelten a dömsödi körzeti 
megbízotti iroda képviselői, a Dömsödi Polgárőrség, a közterület-felügyelő. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze 
Zoltán jegyzőt, hogy a Közbiztonsági Fórumot megszervezze, és azon az 
önkormányzatot képviseljék. 
 
Felelős: Bencze István polgármester,dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: folyamatos 

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

133/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közbiztonságának javítása, az egyes a közbiztonság érdekében tevékenykedő 
szervezetek helyi tevékenységének összehangolása érdekében Közbiztonsági 
Fórumot hív életre. 
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A Közbiztonsági Fórum havonta egyszer tartja ülését arra meghívásra kerülnek a 
Ráckevei Rendőrkapitányság, ezen belül is kiemelten a dömsödi körzeti 
megbízotti iroda képviselői, a Dömsödi Polgárőrség, a közterület-felügyelő. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze 
Zoltán jegyzőt, hogy a Közbiztonsági Fórumot megszervezze, és azon az 
önkormányzatot képviseljék. 
 
Felelős: Bencze István polgármester,dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: folyamatos 

 
Bencze István polgármester: Az intézkedési terv második pontja a polgárőrséggel történő 
együttműködési megállapodás tartalmazza, ez egy papír, ezt közösen kell tartalommal 
megtölteni. Az együttműködési megállapodás kötelezettséget von mindkét félre, anyagi 
vonzata egyelőre havi 10 ezer Ft-tal támogatják a polgárőrség üzemanyag költségét.  
(tájékoztatta a képviselőket egy, a közelmúltban polgárőrségi szolgálaton szerezett 
tapasztalatairól)  
 
Lázár József képviselő: Javaslata, amennyiben az önkormányzat anyagi lehetősége engedi, a 
10 ezer Ft. támogatást emeljék meg, ez három  napin üzemanyag költség.  
 
Bencze István polgármester: Visszatérnek rá a jövő évi költségvetés tervezéskor. Eddig is ad-
hoc jelleggel – ha szükség volt rá – egy-egy üzemanyag számlát kifizettek. A megállapodásba 
10 ezer Ft. kerül rögzítésre, ettől pozitív irányba eltérhetnek.  
 
Több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta 
az alábbi határozati javaslatot: 
 

…./2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 
melléklete szerinti Együttműködési Megállapodást köt a Dömsödi Polgárőrséggel. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos; a megállapodás aláírására 2013. szeptember 30-ig 

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

 
134/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 
melléklete szerinti Együttműködési Megállapodást köt a Dömsödi Polgárőrséggel. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos; a megállapodás aláírására 2013. szeptember 30-ig 

 
Bencze István polgármester: Következő pont a térfigyelő rendszer bővítésének lehetősége, 
melyet indokol a térfigyelő rendszer működésének eredményessége a bűnmegelőzésben és a 
felderítésben egyaránt. Javasolja, amint lehetőség van, a rendszert bővítésére kerüljön sor.  
(ismerteti Lakatos Tamás Tókerti lakosnak a Tókertben kamerák kihelyezésére vonatkozó 
kezdeményezését, melyet közel 50 Tókertben lakó aláírásával támogatott.  
 
dr. Bencze Zoltán  jegyző elmondja, hogy a térfigyelő rendszer hatékonyságát tekintve Pest 
megye déli részén egyedül a Dunaharaszti ér fel hozzá, kihasználtságát tekintve már a 
kalocsai rendőrség is kért ki felvételt. A pályázat 16 kamerára biztosított lehetőséget, ennél 
jóval többet elbírna a falu.  
 
(Szabó Andrea képviselő az üléstermet elhagyta, jelenlévő képviselők száma: 8 fő)  
 
 
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az 
alábbi határozati javaslatot: 
 

…./2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési térfigyelő 
rendszer hasznosságát felismerve kiemelten kezeli a térfigyelő rendszer 
bővítésének lehetőségét. 
 
A képviselő-testület költségvetésének tervezése során minden évben vizsgálja a 
rendszer bővítésének finanszírozását, a megnyíló pályázatokon lehetősége szerint 
indul, továbbá fogadja  kimondottan a térfigyelő-rendszer fejlesztésére irányuló 
felajánlásokat. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: folyamatos 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

135/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési térfigyelő 
rendszer hasznosságát felismerve kiemelten kezeli a térfigyelő rendszer 
bővítésének lehetőségét. 
 
A képviselő-testület költségvetésének tervezése során minden évben vizsgálja a 
rendszer bővítésének finanszírozását, a megnyíló pályázatokon lehetősége szerint 
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indul, továbbá fogadja kimondottan a térfigyelő-rendszer fejlesztésére irányuló 
felajánlásokat. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: folyamatos 

 
Bencze István polgármester: Következő határozati javaslat a rendszámfelismerő rendszer 
beszerzésére tesz javaslatot.  
Bizottsági üléseken már elhangzott és a Ráckevei Rendőrkapitánnyal tegnap folytatott 
megbeszélésekor szintén említette ezt, aki nagyon hasznosnak tartja a beszerzését, elsősorban 
az átmenő bűnözők forgalmának elriasztására. Melléklet tartalmazza Szigetszentmiklós 
rendőrkapitányának ajánlását. 
 
(Szabó Andrea képviselő visszaérkezett az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma: 9 fő)  
 
A továbbiakban dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselőket a közelmúltban 
szigetszentmiklósi bevetésen szerzett tapasztalatairól, valamint a rendszer működéséről,  
Elmondta, hogy a készülék beszerzésére fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal 
informatikai eszközbeszerzésre tervezett összeg.  
 
Lázár József képviselő: Nagyon örülne, ha sikerülne ennek az eszköznek a beszerzése.  
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a 
beszerzéssel egyetért.  
 
Sallai Gábor  képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság az 
eszközbeszerzést támogatja.  
 
Több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta 
az alábbi határozati javaslatot:  
 

…../2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete SIGMOID ZsaruCAR 
Camera típusú rendszámfelismerő rendszert vásárol a Sigmoid Kft-től bruttó 
390.000-Ft értékben. 
 
A képviselő-testület a rendszer üzemeltetéséhez szükséges online adatkapcsolat 
havi költségét az önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a beszerzés 
lebonyolítására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos; a beszerzésre 2013. szeptember 30-ig 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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136/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete SIGMOID ZsaruCAR 
Camera típusú rendszámfelismerő rendszert vásárol a Sigmoid Kft-től bruttó 
390.000-Ft értékben. 
 
A képviselő-testület a rendszer üzemeltetéséhez szükséges online adatkapcsolat 
havi költségét az önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a beszerzés 
lebonyolítására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos; a beszerzésre 2013. szeptember 30-ig 

 
Bencze István polgármester: Tapasztalat szerint a csíkos autónak visszatartó ereje van a 
közbiztonság terén. Az augusztusi kiskunlacházi rendőrőrs átadásától a rendőri jelenlét 
megszaporodását remélték, sajnos ez nem következett be, nem lett több gépkocsi, nem lett 
több személyi állomány. Meglátása szerint a személyi állomány még megvan ahhoz, hogy ha 
az önkormányzat biztosít számukra egy – kizárólag dömsödi használatra – személyautót, (egy 
használt Dacia Duster gépkocsira gondolnak) azzal a közbiztonság javítását szolgálnák. 
Bizonyos összeg a közbiztonságért alapítványon rendelkezésre áll, a hiányzó részt dömsödi 
vállalkozóktól adományként szeretnék begyűjteni. Ami a költségvetést érintené a jövőben, ez 
az önkormányzat tulajdona maradna, használatra átadnák a ráckevei rendőrkapitányságnak, a 
szerződésben kikötnék a kizárólagos dömsödi használatot. Némi üzemanyagpénzt 
bocsátanának rendelkezésükre. Arra kér támogatást, hogy elindítsák ezt a beszerzési 
folyamatot egy tavaszi időpontra, megszervezzék az adományok begyűjtését, illetve olyan 
használt – nem túl öreg – gépkocsit keressenek, amely megfelel az elképzeléseknek.  
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyetért 
azzal, hogy foglalkozni kell a beszerzéssel, amennyiben az anyagi helyzet engedi, meg kell 
vásárolni a gépjárművet.  
 
Balogh László Levente képviselő: A Dömsödi Hírnökben megjelent, hogy hol vannak 
kamerák elhelyezve, milyen irányba néznek. Javasolja, hogy írják le a Hírnökbe, hogy hova 
terveznek még kamera kihelyezést és ehhez kérnék a támogatást. 
 
Bencze István polgármester: Az ötletet jónak tartja. A Dömsödi Hírnök következő 
lapszámában megjelentetik.  
 
Több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta 
az alábbi határozati javaslatot: 
 

 …./2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
  
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, 
hogy egy önkormányzati tulajdonú, de a rendőrség által kizárólag Dömsöd 
Nagyközség területén üzemeltett rendőrségi gépjárművet vásárol. 
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A Képviselő-testület e célból támogatást kér a Dömsödért Közalapítvány 
kuratóriumától, valamint adomány gyűjtő tevékenységét e célból szervezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalást a Ráckevei Rendőrkapitánysággal, és Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal a későbbi üzemeltetés feltételeiről. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

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

137/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
  
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, 
hogy egy önkormányzati tulajdonú, de a rendőrség által kizárólag Dömsöd 
Nagyközség területén üzemeltett rendőrségi gépjárművet vásárol. 
 
A Képviselő-testület e célból támogatást kér a Dömsödért Közalapítvány 
kuratóriumától, valamint adománygyűjtő tevékenységét e célból szervezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalást a Ráckevei Rendőrkapitánysággal, és Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal a későbbi üzemeltetés feltételeiről. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A közbiztonság alapja a megfelelő közvilágítás. A közvilágítás 
hiányos, vannak a településrészek, ahol elindult az állandó lakosok letelepedése, de nincs 
közvilágítás. Pl. Öregszőlőhegy, ahol 12-15 család letelepedett.  Oda legalább két db 
lámpatest kiépítése szükséges, mert ennek hiányában a térfigyelő kamerának sincs sok 
értelme.  
 
6./ A „Közalapítvány Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért” egyesítése a „Dömsödért” 
Alapítvánnyal 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 8. sz. melléklet)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy tavaly már tárgyalta 
a képviselő-testület a „Dömsödért” Alapítvány rendbe hozását, akkor eldöntötte, ha sikerül a 
közbiztonságért alapítvány könyvelését és pénzügyeit rendezni, utána egyszerűsítés okán 
összevonják a két alapítványt. Ez az idő most elérkezett, a képviselő-testület felé javasolja az 
alapítványok összevonását. 
 
Sallai Gábor képviselő, Gazdasági bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság az 
előterjesztéssel egyetértett, azt elfogadásra javasolja. 
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Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta az alapítványok összevonását támogatja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  
 

…./2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közbiztonságával kapcsolatos feladatainak hatékonyabb ellátása, ezen feladatok 
támogatásának eredményesebb megszervezése érdekében a Közalapítvány 
Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért elnevezésű alapítványának egyesítését 
kéri a Budapest Környéki Törvényszéktől. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az 
alapítványok egyesítése érdekében eljárjon. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

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

138/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közbiztonságával kapcsolatos feladatainak hatékonyabb ellátása, ezen feladatok 
támogatásának eredményesebb megszervezése érdekében a Közalapítvány 
Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért elnevezésű alapítványának egyesítését 
kéri a Budapest Környéki Törvényszéktől. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az 
alapítványok egyesítése érdekében eljárjon. 
 
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödért 
Alapítvány alapító okiratát jelen határozat melléklete szerint módosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az alapító 
okirat módosítása ügyében eljárjon. 
 
III. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalapítvány 
Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért alapítványának a megszűnése után 
fennmaradó tiszta vagyonát a település közbiztonsági feladatainak támogatása 
céljából átadja a Dömsödért Alapítvány részére. 
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A Képviselő-testület egyben kérelmezi a Dömsödért Alapítvány kuratóriumánál, 
hogy ezen összeget rendőrségi használatú gépjármű céljára fordítsa. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

7./  Elismerő oklevél adományozása 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 9. sz. melléklet)  
 
Bencze István polgármester: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy felmerült, 
Dömsödön vannak olyan emberek, akik az elmúlt 20 évben önként, szabadidejükben sokat 
tettek Dömsöd közbiztonságáért. November 23-án lesz a Polgárőrség 20 éves fennállására 
rendezett ünnepi közgyűlése. Ez alkalomból szeretnének a 15, illetve 20 éve szolgálatba lévő 
polgárőröknek, illetve a Dömsödön szolgálatot teljesítő rendőröknek köszönő oklevelet 
átadni, melynek pénzügyi vonzata nincs. Az oklevelet a polgármester és az egyesület elnöke 
írná alá.  
Az érintett polgárőrök: 15 éves szolgálat után: Brassó József, Gesztelyi Péter, 20 éves 
szolgálat után: Józan András, Szabó József, Szigeti Barnabás, Tárkányi Béla.  
Rendőrök:  
Lacza Sándor, Kamrás Gábor, Czikora András, Grósz János, Kiss Miklós, Tabajdi Lajos 
(özvegye), Láng Lóránt, Bálint Attila, Odor Zoltán, Balázs Csaba, Kajdácsi Imre, Laczó 
Csaba, Papp Zsolt, Baka Miklós, Rogocz Zoltán, Józsa Norbert. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közbiztonságával érdekében kifejtett tevékenységük elismeréseként a Dömsödi 
Polgárőrséggel közösen elismerő oklevelet adományoz az alábbi személyeknek: 
A Dömsödi Polgárőrség tagjainak 15 éves szolgálat után: Brassó József, Gesztelyi 
Péter, 20 éves szolgálat után: Józan András, Szabó József, Szigeti Barnabás, 
Tárkányi Béla.  
A Ráckevei Rendőrkapitányság jelenlegi és volt tagjai: Lacza Sándor, Kamrás 
Gábor, Czikora András, Grósz János, Kiss Miklós, Tabajdi Lajos (özvegye), Láng 
Lóránt, Bálint Attila, Odor Zoltán, Balázs Csaba, Kajdácsi Imre, Laczó Csaba, 
Papp Zsolt, Baka Miklós, Rogocz Zoltán, Józsa Norbert. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az elismerő 
okleveleket a Dömsödi Polgárőrség elnökével közösen aláírja, és azok ünnepélyes 
átadásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

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

139/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közbiztonságával érdekében kifejtett tevékenységük elismeréseként a Dömsödi 
Polgárőrséggel közösen elismerő oklevelet adományoz az alábbi személyeknek: 
A Dömsödi Polgárőrség tagjainak 15 éves szolgálat után: Brassó József, Gesztelyi 
Péter, 20 éves szolgálat után: Józan András, Szabó József, Szigeti Barnabás, 
Tárkányi Béla.  
A Ráckevei Rendőrkapitányság jelenlegi és volt tagjai: Lacza Sándor, Kamrás 
Gábor, Czikora András, Grósz János, Kiss Miklós, Tabajdi Lajos (özvegye), Láng 
Lóránt, Bálint Attila, Odor Zoltán, Balázs Csaba, Kajdácsi Imre, Laczó Csaba, 
Papp Zsolt, Baka Miklós, Rogocz Zoltán, Józsa Norbert. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az elismerő 
okleveleket a Dömsödi Polgárőrség elnökével közösen aláírja, és azok ünnepélyes 
átadásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
8./ „Kutyamenhely” telephely biztosítása 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 10. sz. melléklet)  
 
Bencze István polgármester: Elöljáróban bemutatja és köszönti Picard Annát, a napokban 
alakult állatvédő egyesület elnökét. Többször volt a kóbor kutyák kérdése a képviselő-testület 
napirendjén, bízik abban, hogy az állatvédő egyesület megalakulásával e teher egy része 
lekerül az önkormányzat válláról, természetesen az önkormányzat segítségével. Állatmenhelyt 
szeretnének létrehozni, a megfelelő terület kiválasztásához – ahol építeni szeretnének – kérték  
az önkormányzat segítségét.  
 
Ispán Ignác képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A TFB. az előterjesztést 
megtárgyalta, a három – lehetséges – terület közül a szeméttelep melletti üres területet 
javasolja, az ott kialakított állatmenhely a környezetet nem zavarja. Közművesítés 
megoldható.  
 
Sallai Gábor képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság szintén ezt a 
területet javasolta az előterjesztés alapján, a létesítés, működtetés feltételrendszerét a 
későbbiekben várják.  
 
Bencze István polgármester: Kérdezi Picard Anna egyesületi elnököt, a területet elfogadható-
e számukra?  
 
Picard Anna: Rövid bemutatkozását követően elmondta, hogy az egyesület megalakításának 
célja a Dömsöd lévő kóbor ebek befogadása, chippel történő ellátása, ivartalanítása, felelős 
gazda keresése. Emellett oktató programokat terveznek gyerekeknek a felelős állattartásról, 
természetvédelem, környezetvédelem, állatvédelem, ezen kívül külföldi egyesületekkel való 
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kapcsolatfelvétel a kutyák elhelyezése érdekében. Az egyesületet szép számmal támogatják, s 
szeretnének az egyesülethez csatlakozni. Menhely céljára az önkormányzat által javasolt 
terület az egyesületnek – ahhoz, hogy egyetlen kutya a menhelyre kerüljön 3,5 millió Ft-ba 
kerülne, ehhez nincs elegendő pénz, s minimum fél-egy év, mire ki tudnák alakítani a 
menhelyet, viszont most már sürgős lenne, mert az önkormányzat udvarán nem megoldás a 
kutyák tartása. Mindenképpen olyan terület lenne jó, ahol ezt a nagy beruházást nem kellene 
az elején megtenni, olyan terület lenne jó, ahol már a közművek megvannak, hogy el tudjanak 
indulni, mert ha mindent meg kell most csinálni. A területet megtekintették, a kártevőirtó 
kissé aggódik a terület kiválasztást illetően, nagyon sok a patkány, állattartás szempontjából 
veszélyes, s nem tudják felvállalni az egész területre a rágcsáló és rovarirtást. Ezrét kérni, ha 
tudnának más területet. Felelőtlenség lenne részéről, ha most ezt a területet elfogadná. 
 
Bencze István polgármester: Nem kell most ebben azonnal dönteni, az októberi ülésre ismét 
visszahozzák ezt a napirendet. Ideális hely lenne, ha lenne közmű és a rágcsálóirtás megoldott 
lenne. 
 
Szabó  Andrea képviselő: Abban egyetért Picard Annával, hogy a közmű valóban nagy 
probléma, az ott telephellyel rendelkezők maguk vették meg a trafót, mindent saját vásároltak. 
Másik: téli időszakban a bejárás problémás, borzasztó sár van. Natura 2000 besorolásban van 
a terület, a különféle vizsgálatok – mint zajmérés stb. – szintén milliókba kerül, a 
környezetvédők mindenbe belekötnek. Komoly pénz a feltételek teljesítése.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az önkormányzat eléggé tisztában van a korábban ipari jellegű 
telephelyekkel, amelynek van dömsödi tulajdonosa, ami hosszabb ideje nincs használatban. 
Ezek bekerítettek, közművel ellátottak,  októberi ülésre előkészítik, ezeket is megvizsgálják és 
közösen segítenek az egyesületnek a tulajdonosokat megkeresni, és támogatni az egyesületet.  
 
Picard Anna: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy már megkereste az óvoda, és felkérte az 
állatok világnapján egy felvilágosító előadás tartására. Kérdezi, hogy az önkormányzat 
udvarában elhelyezett kutyákat kisebb csoportokban megtekinthetik-e a gyerekekkel, akkor 
ezt is beleveszik a programba.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Igen, megtekinthetik.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Tájékoztatta a képviselőket a napokban megtartott jegyzői 
értekezletről, ahol  a kóbor kutyákat illetően hasonló gondokkal küzdenek a települések és 
tájékoztatta a jegyzőket a Dömsödön megalakult állatvédő egyesületről. Példa nélküli 
kezdeményezés, mely előremutató az állatok való bánásmód tekintetében.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Komoly terhet jelent elviselni az egész napos kutyaugatást, 
hangsúlyozza, hogy az önkormányzat nem kutyamenhely, hanem rendészet, ez amit 
csinálnak, ez a dolgozók idegrendszerére megy. Előrelépést rövid időn belül nem lát, el sem 
szállítják a kutyákat, mivel a sintérrel a szerződés – szabálytalanság következtében 
felbontásra került. Továbbra is azt szeretné, ha humánusan megoldódna ez a probléma.  
 
Picard Anna: Az állatorvosokkal beszélt, s kérte dolgozzanak ki egy olyan együttműködést, 
pl. ivartalanítási akciót, ha ebben is együtt tudnának működni az állatorvosokkal, nagy 
előrelépés lenne. Mint egyesületnek, lehetősége van felvenni cégekkel a kapcsolatot, akiktől 
tud kérni támogatást pl. chipezésre, oltásra stb. Most az ivartalanítás a fontosabb.  
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Más az állatmentés és más a gyepmesteri tevékenység. 
Magyarországon egy felmérés szerint két millióra tehető a kutyák száma, mely a lakosság 
számához viszonyítva magas. Ha a felelős állattartást veszik figyelembe, összevetve, hogy a 
lakosság milyen szinten van erre felkészülve, ez a szám még nagyobb. Gyepmesteri 
tevékenységet végző telephely kettő talán, ami normális, s közel 400 telepnek van engedélye. 
Ismeretei szerint a parlament a jogi szabályozás átdolgozásával foglalkozik.  
 
Bencze István polgármester: Az októberi ülésre ismét a testület elé terjesztik a napirendet, 
remélhetőleg sikeresebb előterjesztést tudnak a képviselő-testület elé tenni. 
 
A napirendi pont határozathozatal nélkül lezárásra került. 
 
9./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ bérleti díjainak felülvizsgálata 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 11. sz. melléklet)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: 2011-ben vizsgálta felül a képviselő-testület az OMK. bérleti 
díjait, mivel előtte 10 évvel történt a bérleti díj megállapítás, illetve az alkalmi árusítás bérleti 
díjának eseti megállapítása történt. Nyári tapasztalat azt mutatja, hogy a bérlők az aulát veszik 
bérbe, s valójában 120-200 fős zenés rendezvényt tartanak. A 10 ezer Ft-os bérleti díj a ház 
kiadásait nem fedezi ilyen létszámú rendezvénynél, a takarítás költségeit, elektromos áram 
költségét. Sokkal előnyösebb lenne, ha az ilyen hangos rendezvényeket nem az aulában, 
hanem a belső helyiségben tartanák meg, ahol a köztes tér hangelnyelő képessége nagyobb. 
Ha magánüzemeltetésű helyet vesznek bérbe, az ennek a bérleti díjnak a sokszorosa lenne.  
 
Sallai Gábor képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, egyetért a bérleti díj javasolt mértékével.   
 
Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgatója: Az aula fiatalok szórakozása céljából történő 
bérbeadását az indokolja, hogy a takarítás – tekintve, hogy kőpadlós – egyszerűbb, mint ha a 
nagyterem parkettáját teszik tönkre. Előfordult, hogy az okozott kárt sem fedezte ez a bérleti 
díj. Egyetért a bérleti díjemeléssel. 
 
Lázár József képviselő: Sok bevételes rendezvény van, amelyért térítésmentesen odaadták a 
termet. Próbáljanak meg valamennyi pénzt beszedni a használatért. Másik: A 45 ezer Ft-ot 
soknak tartja, megoldás viszont, ha nem jönnének vissza takarítani, egy kauciót tegyenek le, 
ami fedezné a takarítás költségét. Az aula esetében azt is elképzelhetőnek tartja, hogy egy 
óradíjat határozzon meg a képviselő-testület.  
 
Bencze István polgármester: Dömsödön a nyilvános szórakozóhelyek 100 ezer Ft-ért adnak 
bérbe helyiséget egy éjszakára. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A 45.000.-Ft-nál számolni kell a költségeket, a takarítási díjat is, 
nem beszélve a rongálásról. Energia igénye hatalmas egy ilyen erősítőnek, amit ezeken a 
rendezvényeken alkalmaznak. Takarítani, fertőtleníteni, ez a 45 ezer Ft. nem sok.  
 
Csikós Lászlóné OMK. igazgató: Az intézmények már nem teljesen ingyen kapják meg a 
helyiségeket, év eleje óta az alaprezsi összeget megfizetik. 
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Szabó Andrea képviselő: Magáncélra nem adná ki ezt az intézményt, fájó látni, hogy milyen 
pusztítást tudnak csinálni, amit közpénzből tartják fenn. Ha kiadják, akkor kérjék meg az árát, 
mindenképpen anyagi felelősséggel tartozzanak azért, amit tönkre tesznek.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: Ez az emelt bérleti díj minden családi rendezvényre vonatkozik? 
Vannak kisebb létszámú, kifejezetten családi rendezvények.  
 
Bencze István polgármester: Minden rendezvényre vonatkozik az emelt bérleti díj.  
 
Nagy Zsolt Településfejlesztési Bizottság tagja: Támogatja mindkét álláspontot, az 
intézménynek az oktatás, a kultúra házának kellene lennie, nem pedig a dorbézolásnak, nem 
szabadna olyan célokra kiadni, de ugyanakkor szüksége is van a művelődési háznak az anyagi 
bevételre. 
 
Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgató: A fiatalok azt reklamálják – jogosan – hogy 
nincs hova elmenniük, van a Mátrix és a Kék-Duna, sok negatív dolgot felhoznak, itt csak a 
baráti társaság jön össze. 
 
Bencze István polgármester: Azért épült a ház, hogy a dömsödi fiatalok, dömsödi emberek 
szórakozzanak, kikapcsolódást nyújtson, normális emberi körülmények között. Az 
intézménynek meg kell követelni, hogy olyan rendezői gárda legyen minden rendezvényen, 
aki felügyelni tud.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…./2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ 2013. augusztus 15-től érvényes bérleti díjainak mértékét 
a következők szerint határozza meg: 
 

 Bérleti díj mértéke 
Nagyterem – bál és 
lakodalom 

62.500-Ft/alkalom 

Nagyterem - konferencia 6.000-Ft/óra 
Kamaraterem 6.000-Ft/óra 
Büfé 12.500-Ft/alkalom 
Tanácsterem 3.500-Ft/óra 
Aula árusítási vagy kiállítási célú 

tevékenység esetén 10.000-
Ft/alkalom 

minden más esetben 45.000-
Ft/alkalom 

 
 
Egy alkalomnak minősül a bérlet kezdő időpontjától számított minden megkezdett 
12 órás időtartam. 
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A kamaraterem és tanácsterem zenés- táncos rendezvények megtartására nem 
adhatók bérbe.  
 
Felelős: intézményvezető 
Határid ő: 2013. október 1-től 
 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 
 

140/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási 
és Művelődési Központ 2013. augusztus 15-től érvényes bérleti díjainak mértékét 
a következők szerint határozza meg: 
 

 Bérleti díj mértéke 
Nagyterem – bál és 
lakodalom 

62.500-Ft/alkalom 

Nagyterem - konferencia 6.000-Ft/óra 
Kamaraterem 6.000-Ft/óra 
Büfé 12.500-Ft/alkalom 
Tanácsterem 3.500-Ft/óra 
Aula árusítási vagy kiállítási célú 

tevékenység esetén 10.000-
Ft/alkalom 

minden más esetben 45.000-
Ft/alkalom 

 
 
Egy alkalomnak minősül a bérlet kezdő időpontjától számított minden megkezdett 
12 órás időtartam. 
A kamaraterem és tanácsterem zenés- táncos rendezvények megtartására nem 
adhatók bérbe.  
 
Felelős: intézményvezető 
Határid ő: 2013. október 1-től 
 

 
10./ A dömsödi 3271 hrsz-ú ingatlanon lévő elidegenítési és terhelési tilalom törlése 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 12. sz. melléklet) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző röviden szóban is összefoglalta az írásbeli előterjesztést. 
 
Ispán Ignác képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést 
elfogadásra javasolja. 
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A  napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 
 
 

…./2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a dömsödi 3271 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Rigó utca 27. 
szám alatt található az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett 
elidegenítési- és terhelési tilalom törlésre kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a törlés 
iránt intézkedjen. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2013. október 1-ig 
 

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

141/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a dömsödi 3271 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Rigó utca 27. 
szám alatt található az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett 
elidegenítési- és terhelési tilalom törlésre kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a törlés 
iránt intézkedjen. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2013. október 1-ig 

 
11./ Az önkormányzat tulajdonát képező mozi épületének hasznosítása  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 13. sz. melléklet)  
 
Bencze István polgármester bemutatja és köszönti dr. Czerny Károlyt, a Ráckevei Városépítő 
Egyesület elnökét, aki a Leader térség összefogója,  megpróbál a térség 10 településének 
segíteni abban, hogy sikeresen pályázzanak. Elnök úr részéről felmerült egy olyan ötlet, a 
Petőfi utcát olyanná felújítani, hogy valamikor egy sétáló utcát alakítsanak ki. Az ötletet jónak 
tartja, ha nem is kifejezetten sétáló utca, de egy olyan utca állna a dömsödiek rendelkezésére, 
amely Dömsöd épített környezetének egy tengelyt adna. A mozi épület hasznosításával 
kapcsolatban felmerült, a Leader mozgalom keretében van egy olyan lehetőség, amely a 
térségeket átívelő dolgokat fogja meg. Bemutatták a mozi épületét, s kialakult egy olyan 
elképzelés, hogy fent egy vadászati múzeumot, lent pedig egy bormúzeumot kialakítani, 
felújítani ebből az 50 millió Ft-ból oly módon, hogy ez Dömsöd idegenforgalmát erősítse. Az 
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Oktatási Bizottság ülésén elhangzott, tovább kellene terjeszteni, s a felszíni vadászati múzeum 
mellett elférne egy helytörténeti múzeum kialakítása is.  
 
dr. Czerny Károly  bemutatkozott a képviselőknek és röviden ismertette elképzelését. 
Elmondja, hogy a Dömsödről készülő könyv kapcsán végig fotózták a települést, s akkor 
alakult ki a sétáló utca gondolata. A mozi épületével építész szerkezeti szempontból nincs 
probléma, nincs repedés stb. a használaton kívülisége miatt van itt-ott lepusztulva,  
érdemes lenne ezt a szép épületet felújítani bármilyen céllal. A Leader térségek közötti 
együttműködés keretében lehet egy-egy témában 50 millió Ft-ra pályázni. Ezt a lehetőség meg 
tudnák ragadni, erre a célra. Úgy működne, hogy a koordináló szervezet a Leader HACS 
lenne, ezen belül kell egy olyan civil szervezet, amely az egész hordozója lenne, esetleg aki 
később üzemeltetné. A térségi működés azt jelentené, hogy egy dömsödi illetve egy tassi 
pince, ha vadászatról beszélünk, akkor egy dömsödi vt. és egy szomszéd településbeli vt. 
Fekete Miklós építész felmérte az épületet, a szakmai irányítást, a  kivitelezést is helyben  
meg lehet oldani. Van helyben kellő mennyiségű és jó képességű iparos, dömsödi projekt 
lenne, ebből a hozott pénzből meg lehetne valósítani. Egyetlen probléma, hogy 
utófinanszírozott a pályázat, vagy olyan vállalkozó vállalja, aki tőkeerős, akinek megfelelő 
tőkéje van, vagy az önkormányzat segítséget nyújt a helyi vállalkozónak. Amennyiben úgy 
dönt a testület, hogy ezt a vissza nem térő alkalmat kihasználva pályázik, akkor a 
megvalósíthatósági tanulmányt elkészíti, ha megfelelő biztonsággal támogató nyilatkozat van, 
akkor kellene kezdeni, akkor nincs kockázat a finanszírozást illetően.  
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság az ötletet jónak tartja, aggályuk az 
utófinanszírozással kapcsolatban van, hogy működik a pénzügyi része, hogy történne az öt  
éven át tartó működtetése.  
 
Bencze István polgármester: A Leader HACS nyújtaná be a pályázatot, majd az 
önkormányzattal egy együttműködési megállapodás kötnének, a HACS finanszírozza, 
 
dr. Czerny Károly : Megvalósíthatósági tanulmány van, abban vesznek ők részt, abban kell 
valakinek, egy pályázónak lenni, azért javasolták olyan civil szervezetet, akinek van rálátása 
és a képessége is megvan.  
 
Bencze István polgármester: Nincs Dömsödön olyan civil szervezet, amely meg tudná 
finanszírozni. Nincs olyan szervezet, akit felkérnének, aki több hónapra megfinanszírozna 30-
50 millió Ft-ot.  
 
dr. Czerny Károly:  Nem egy alapítványnak kell lenni, nem pl. a Még 1000 év Dömsödért  
Egyesületnek, lehet egy építész vállalkozás is lehet, magánszemély is, civil szervezet is. 
Ez egy lehetőség, s úgy gondolja, nem lehetett elmenni mellette szó nélkül, ezért tájékoztatta 
a képviselő-testületet. Az a kérdés, hogy van-e olyan, aki szakaszosan tudja támogatni, akár 
az önkormányzat, akár más. A civil szervezet pályázna, kérdés, hogy az önkormányzat hitellel 
tudja-e segíteni.  
 
Bencze István polgármester: Az akart megvan, de nincs miből. Sajnálja a lehetőséget, de a 
finanszírozási oldaláról félreértették egymást. Kérdezi Czerny Károlytól, hogy a HACS-tól 
függetlenül a vállalkozásuknak nem éri meg megfinanszírozni? 
 
dr. Czerny Károly:  A HACS. nem civil szervezet, hanem egyesület, nem pályáznak és nem 
írnak pályázatot. Ha van egy elvi határozat, akkor lehet keresni egy olyan vállalkozót, akinek 
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ez megéri. A testület hoz egy elvi döntést, hogy egyetért ezzel a céllal, de nem tud hitelt 
nyújtani, nem a finanszírozni.  Hozzájárul, hogy felújítsák az épületet, hozzájárul, hogy 
használják.  
 
Bencze István polgármester: Bizottsági ülésen is az önkormányzat részére előírt öt éves 
fenntartási kötelezettség okozott kétséget.  
Miután ez egy teljesen új helyzet, kéri a képviselő-testület általi felhatalmazást arra, hogy 
induljanak el ezen az úton, két héten belül nézzék meg találnak-e olyan befektetőt, civil 
szervezet, magánszemély, építés stb., aki lát üzletet ebben a projektben.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Múzeumként van megjelölve a cél, a jogszabály négy kategóriát 
ismer, mind különböző feltételekkel. Azt is figyelembe kell venni, hogy öt évig mennyibe 
kerül az üzemeltetés. A jogszabály szigorú feltételrendszert ír elő, többi között meghatározott 
munkakör létesítését is, megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását. Ebben a 
két hétben ennek a vizsgálatnak erre is ki kell terjednie. A jogszabály meghatározza, hogy 
különböző kategóriában milyen védelemmel kell ellátni a helyiséget, nyilvántartásban 
katalogizálni kell a gyűjteményt, heti három alkalommal nyitva tartást kell biztosítani, 
meghatározott képesítésű dolgozóval stb. Ezek birtokában adják ki a működési engedélyt.  
Amikor dönt a testület valaminek a létrehozásáról, azt is mérlegelni kell, mennyibe kerül a 
fenntartás, felelős döntést csak ennek ismeretében lehet hozni.  
 
Balogh László Levente képviselő: Úgy gondolja, hogy az egésznek akkor van értelme, ha az 
önkormányzat tudja ezt csinálni. Megvizsgálni, hogy az utófinanszírozás mennyire 
gördülékeny, szakaszolás, vagy a vállalkozó finanszírozza, ez egy másik kérdés. A döntő 
kérdés, a működtetés feltételeinek teljesítése. A felvállalhatatlan terhek esetén nem lehet 
belevágni, ugyanakkor sajnálná kihagyni a lehetőséget.  
 
dr. Czerny Károly:  Alapkérdés, hogy ezt az  épület fel tudják-e most újítani egy talált 
pénzből, akármit lehet a későbbiekben belőle csinálni.  
 
Bencze István polgármester: Ez olyan nagy falat, hogy kapásból ne vessék el, nagyon jó 
dolognak tartja az alapötletet, megköszöni. Felhatalmazást kér arra, hogy az elkövetkező két 
hét alatt megpróbálják megtalálni azt a befektetőt, kivitelezőt, egyesületet, magánszemélyt. 
Egyetért azzal, hogy párhuzamosan vizsgálják meg azt is, hogy az öt  éves működtetés hogy 
valósítható meg.  
 
A  napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…./2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze 
István polgármestert, hogy az ülést követő két hétben kutassa fel a mozi 
előterjesztés szerinti hasznosításához szükséges megoldási módokat, valamint 
térképezze fel a megvalósítást követő üzemeltetési lehetőségeket. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2013. október 3. 
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

142/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze 
István polgármestert, hogy az ülést követő két hétben kutassa fel a mozi 
előterjesztés szerinti hasznosításához szükséges megoldási módokat, valamint 
térképezze fel a megvalósítást követő üzemeltetési lehetőségeket. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2013. október 3. 

 
(Balogh László Levente képviselő az ülésről eltávozott, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)  
 
Bencze István polgármester: Más ingatlanok – pl.  Hajós kastély – kapcsán beszéltek már 
arról, hogy mindig lehet olyan pályázatot találni, amivel megvalósítják a célt, mindig a 
fenntartással kapcsolatban vannak aggályok.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Felmerült, hogy a pályázat útján megvalósult létesítmény legyen 
közösségi tér és az OMK. mint intézmény alá beszervezve.  
 
12./ Dömsöd, Bajcsy Zs. út 1. sz. 716 hrsz-ú ingatlan megvételre felajánlás  
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 14. sz. melléklet)  
 
Varga László műszaki főtanácsos szóban is összefoglalta az írásbeli előterjesztést. 
 
Sallai Gábor képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az ajánlatot tárgyalta, azt 
elfogadásra javasolja azzal, hogy a forrás biztosítását külön fejezetben tárgyalják.  
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság az ötletet jónak tartja, de honnan vesz 3 
millió Ft-ot az önkormányzat?  
 
Bencze István polgármester: A volt vízmű pénzének átcsoportosításával – melyet  az 
egészséges ivóvíz pályázat  önrészére különítettek el – az fedezet rendelkezésre áll. Egy 
frekventált helyen lévő, jó adottságokkal rendelkező ingatlan – áron alul történő – 
megvásárlása olyan cél, mely támogatandó, s ezzel az önkormányzat vagyonát gyarapítják.  
 
A  napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás  nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…./2013. (IX.18.) Kt. számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Dr. Szabó 
Gáborné dömsödi lakostól az ő tulajdonát képező dömsödi 716 hrsz-ú belterületi 
ingatlant. Az ingatlan vételárát a felek bruttó 3.000.000-Ft összegben határozzák 
meg. 
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A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonjog átruházásával járó ügyvédi és 
ingatlan-nyilvántartási költségeit az önkormányzat költségvetéséből fedezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az 
adásvételi szerződést aláírja és a jogügylet kapcsán eljárjon. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2013. október 31-ig 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

143/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Dr. Szabó 
Gáborné dömsödi lakostól az ő tulajdonát képező dömsödi 716 hrsz-ú belterületi 
ingatlant. Az ingatlan vételárát a felek bruttó 3.000.000-Ft összegben határozzák 
meg. 
 
A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonjog átruházásával járó ügyvédi és 
ingatlan-nyilvántartási költségeit az önkormányzat költségvetéséből fedezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az 
adásvételi szerződést aláírja és a jogügylet kapcsán eljárjon. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: 2013. október 31-ig 
 

(dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő az ülésről eltávozott, jelenlévő képviselők száma: 7 fő) 
 
13./ Dömsödi Hírnök elektronikus megjelenésének kérdése 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 15. sz. melléklet) 
 
Bencze István polgármester: Többek részéről elhangzott, hogy volt dömsödi,  Dömsödről 
elköltözött állampolgárok hiányolják a honlapon eddig megjelent Dömsödi Hírnök 
elektronikus változatát, sokan innen szereztek tudomást dömsödi eseményekről. Sajnálják, 
hogy ezt a lehetőséget egy korábbi testületi döntéssel megszüntették. 
Maga részéről nem szavazta meg a megszűntetést, mivel nem gondolta, hogy ennek a 
lehetőségnek az elvételével az eladott példányszám emelkedni fog. A  nyári hónapokban – az 
előző évekhez hasonlóan – 10-20 példánnyal megnőtt az eladás száma, de ez a nyaralók itt 
tartózkodása miatt történt. Jelentős változás nem következett be az elektronikus megjelenés 
megszüntetésével. 
 
Sallai Gábor képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági bizottság a napirendi 
pontot megtárgyalta, javasolja, hogy a továbbiakban olvasható legyen teljes terjedelmében a 
Dömsödi Hírnök a település honlapján. 
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Szabó  Andrea képviselő: Egyetért azzal, hogy van akinek fontos, hogy elérje a honlapon a 
Hírnököt, amiből kiindultak az, hogy elég sok támadás éri a jogvédő hivatal által az OMK-t és 
a községet.  
 
Bencze István polgármester: A következő Oktatási Bizottsági ülésen beszéljenek erről a 
problémáról, valamilyen olyan megoldást kell keresni, hogy ez ne legyen probléma. Az éves 
költségvetésben erre egy meghatározott összeget el kell különíteni.  
 
Vass Ilona főszerkesztő: Az újságban a különböző programokról beszámol, tehát bele kerül 
az újságba az OMK. rendezvénye. Ha nem tudósít a rendezvényekről, száraz lesz, de fel is 
tűnhet, hogy ebben a községben nincs semmilyen rendezvény.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A jogdíjat be kell fizetni, ez ne legyen szempont egy ilyen 
döntésnél. Meg kell találni a módját, vagy a rendezvény belépési díja legyen magasabb, vagy 
a költségvetésbe be kell tervezni. Egyetért a Hírnök teljes terjedelmének a honlapon történő 
megjelenésével.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Megnézték az elmúlt időszakban az eladási adatokat, a korábbi 
döntés javulás nem eredményezett. A honlapon csúsztatottan – két héttel – történő 
megjelenést támogatja. 
 
Bencze István polgármester: Az Oktatási Bizottság gondolkodjon rajta, hogy ezen évek óta 
visszatérő problémát oldják meg, próbálják meg kezelni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…./2013. (IX.18.) Kt. számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten engedélyezi, 
hogy a Dömsödi Hírnök lapszámai megjelenjenek a www.domsod.hu című 
önkormányzati internetes portálon azzal, hogy az internetes lapszám az újság 
nyomdai változatának megjelenését követő két hét elteltével kerüljön fel az 
internetre. 
 
Felelős: Bencze István polgármester; dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

144/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten engedélyezi, 
hogy a Dömsödi Hírnök lapszámai megjelenjenek a www.domsod.hu című 
önkormányzati internetes portálon azzal, hogy az internetes lapszám az újság 
nyomdai változatának megjelenését követő két hét elteltével kerüljön fel az 
internetre. 
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Felelős: Bencze István polgármester; dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
14./ A községgazdálkodási csoport bővítése parkgondozó  munkakörrel  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 16. sz. melléklet)  
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javaslata, ha 
ennyit kell költeni arra, akkor mindenképpen vegyék fel állományba.  
 
Bencze István polgármester kiegészítésként elmondja, mivel közalkalmazotti állásról van 
szó, pályázatot kell kiírni.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző ismerteti a pályázati kiírás megjelentetésének szabályait.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A munkáját nagymértékben könnyítené ennek a 
munkakörnek a létrehozása, de ne ez legyen a szempont, hanem az, hogy a közterületek felé 
az elvárás  megvan a falu és a vezetés részéről egyaránt, pillanatnyilag nem megoldott. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…./2013. (IX.18.) Kt. számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete napi 6 órás munkaidejű 
parkgondozó munkakör elnevezéssel egy fő álláshelyet hoz létre a 
községgazdálkodási csoporton belül. 
 
A Képviselő-testület egyben a munkakör betöltéséhez szükséges pályázatot ír ki. 
A pályázat beadási határidejét a Képviselő-testület 15 napban határozza meg. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

145/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete napi 6 órás munkaidejű 
parkgondozó munkakör elnevezéssel egy fő álláshelyet hoz létre a 
községgazdálkodási csoporton belül. 
 
A Képviselő-testület egyben a munkakör betöltéséhez szükséges pályázatot ír ki. 
A pályázat beadási határidejét a Képviselő-testület 15 napban határozza meg. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 



28 
 

Határid ő: azonnal 
 

15./ A Ráckevei járásbíróság és Ráckevei Ügyészség jövője   
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva. 17. sz. melléklet) 
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 2015.  
januárig az államnak 4.2 milliárd Ft-ba kerül, hogy az ÁTI Ipari parkban a meglévő 
épületekből kialakítsák a bíróság, ügyészség helyét. Ezen szervek elkerülése a térségnek és 
Dömsödnek komoly érvágást jelent,  sokkal többet kell utazni, emellett munkahelyek fognak 
ezzel megszűnni. A ráckevei önkormányzat kérését akceptálva javasolja, támogassák azt a 
levelet, melyet Ráckeve önkormányzata ír a kormánynak.  
 
Ispán Ignác képviselő: Egyetért a támogatással. 
 
Szabó Andrea képviselő: Támogatja a kezdeményezést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el,  Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

…./2013. (IX.18.) Kt. számú 
Határozati javaslat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 

lakosságának nevében is tiltakozását fejezi ki az 1431/2013. (VII.10.) 
számú kormányhatározatban foglaltak ellen, amely szerint a Ráckevei 
Járásbíróság és a Ráckevei Ügyészség székhelye Szigetszentmiklósra 
kerülne. Ezen döntés végrehajtása a Ráckevei Járás valamennyi települését 
hátrányosan érinti, kapcsolódó munkahelyek, szolgáltatások megszűnését 
eredményezi, a járás lakosainak ügyintézése a távolság miatt nehézkessé, 
költségesebbé, időigényessé válik. 

 
II.  A Képviselő-testület – a ráckevei járás önkormányzataival közösen – 

tisztelettel kéri Magyarország Kormányát, hogy változtassa meg tervét, és 
– a két járás lakosságának arányát alapul véve – Ráckevén is működtessen 
járásbíróságot és járási ügyészséget. 

 
III.  A képviselő-testület felhatalmazza Ráckeve Város polgármesterét, hogy a 

kérést tartalmazó határozatot – a többi település döntésével együtt – 
továbbítsa a Kormányhoz. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 
A képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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146/2013. (IX.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 

lakosságának nevében is tiltakozását fejezi ki az 1431/2013. (VII.10.) 
számú kormányhatározatban foglaltak ellen, amely szerint a Ráckevei 
Járásbíróság és a Ráckevei Ügyészség székhelye Szigetszentmiklósra 
kerülne. Ezen döntés végrehajtása a Ráckevei Járás valamennyi települését 
hátrányosan érinti, kapcsolódó munkahelyek, szolgáltatások megszűnését 
eredményezi, a járás lakosainak ügyintézése a távolság miatt nehézkessé, 
költségesebbé, időigényessé válik. 

 
II.  A Képviselő-testület – a ráckevei járás önkormányzataival közösen – 

tisztelettel kéri Magyarország Kormányát, hogy változtassa meg tervét, és 
– a két járás lakosságának arányát alapul véve – Ráckevén is működtessen 
járásbíróságot és járási ügyészséget. 

 
III.  A képviselő-testület felhatalmazza Ráckeve Város polgármesterét, hogy a 

kérést tartalmazó határozatot – a többi település döntésével együtt – 
továbbítsa a Kormányhoz. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 

 
Képviselői hozzászólások: 
Lázár József képviselő kérdezi, hogy az ivóvíz minőségjavító projekt mikor indul? 
Dömsödön mindig télen indulnak a nagy beruházások, s ott van a Határ út, ahol fagyban 
javították az aszfaltot, mind felfagyott.  
 
Bencze István polgármester: Tavasszal fog kezdődni a tényleges beruházás.  
 
Varga László műszaki főtanácsos: A kiviteli terveket – aki elnyerte a kivitelezést, annak kell 
elkészítenie, jelen pillanatban a tervek készülnek, engedélyeztetésük folyamatban van. Ebben 
az évben előkészítő folyamatos történnek, mint talajmechanikai mérés stb., illetve a már 
meglévő tervek szerint a vízhálózat bővítése. (Tölgyfa utca) Építészeti beruházások az év 
folyamán nem kezdődnek.  
 
Ispán Ignác képviselő: A Dabi krt. lakosok megkeresték azzal, hogy az utcában szeretnék, ha 
30 km sebességkorlátozást léptetnének életbe, sok gyerek kerékpárral közlekedik, sok a 
kanyar.  
 
Varga László: Ahhoz, hogy a sebességet abban az utcában lekorlátozzák, 6 tábla kihelyezése 
szükséges.  
 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 
Kmf. 

Bencze István        dr. Bencze Zoltán 
         polgármester                       jegyző 


