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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. 
Ülés ideje: 2014. január 22.   
 
Az ülésre meghívottak: 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,  Béczi János Sportcsarnok vezető,  Hajduné  Horváth 
Jolán Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője, Jaksa Istvánné főkönyvelő, Köntös 
Ágnes Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Markóné  Zöldág 
Ágnes könyvtárvezető, Mészáros Pálné gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgatója, 
Orosz Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Kolompár Lajos 
Dömsödi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László 
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Sallai Gábor, képviselők, dr. Bencze 
Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Orosz Lajosné óvodavezető, Markóné 
Zöldág Ágnes, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő.  
 
Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitja. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2014. (I.22.) 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./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről  
3./ Az adóigazgatási csoport működésének átszervezése 
4./ Előterjesztés Várpalota polgármesterének levelével kapcsolatban 
5./ Ráckevei Tűzoltóság támogatása 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

3/2014. (I.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 tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről  
3./ Az adóigazgatási csoport működésének átszervezése 
4./ Előterjesztés Várpalota polgármesterének levelével kapcsolatban 
5./ Ráckevei Tűzoltóság támogatása 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

…………/2014. (I.22.) 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: 7 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

4/2014. (I.22.) 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 – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy a mai napon 
felkereste Budai Gyula államtitkárt, felkérve a március 15-i ünnepi beszéd megtartására. Az 
államtitkár a választ a jövő héten adja meg.  
 
Lázár József képviselő: Az előterjesztésben írt a KDV-vel folytatott tárgyalásról. A 
Várpalota felmondásával kapcsolatos előterjesztésnél szólnak erről a tárgyalásról? 
 
Bencze István polgármester: A hulladékszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázaton a Vertikál 
Zrt. lett a nyertes pályázó a térségben. Holnap után mennek Székesfehérvárra a szerződés 



aláírására, ahol áttárgyalnak néhány dolgot, az átmeneti időszaktól tart egy kissé, bár 
egyenesebb, korrektebb üzletembereknek tartja, mint a Dunanett Kft.  
 
Lázár József képviselő kérdezi, hogy ennek keretében létrejön a válogató? 
 
Bencze István polgármester: Véleménye szerint válogató nélkül  nem fog tudni működni a 
telep.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A közbeszerzési kiírás technológiai feltétele volt a mobil 
eszközökkel történő bizonyos szintű előválogatás, anélkül nem tudja működtetni a telepet, ha 
a teljes beérkező hulladékot deponálni kell, az csődbe juttatná az üzemeltetőt. Az állam felé 
6000.-Ft/tonna lerakási járulékot kell fizetni az üzemeltetőnek. Érdekük, hogy előválogassák.  
 
Lázár József képviselő a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban érdeklődik.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: 2015. január 1-ől kötelező lesz, havi két alkalommal házhoz menő 
szelektív gyűjtés lesz. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……/2014. (I.22.) 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 

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

5/2014. (I.22.) 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./ Az adóigazgatási csoport működésének átszervezése 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző elöljáróban elmondta, hogy 2012-ben a polgármesterrel folytatott 
megbeszélések alkalmával többször is szóba került az adócsoport működése, melynek 
eredményeként készült az előterjesztés. (A továbbiakban szóban is összefoglalta az írásbeli 
előterjesztést.)   
 



Bencze István polgármester: Az előterjesztésben foglalt átszervezést nagyon indokoltnak 
tartja, éves szinten nem járna olyan jelentős plusz kiadással. Ezzel az intézkedéssel 
többszörösét fogják behozni az adók vonatkozásában. Nagyon hasznosnak tartaná a kolléganő 
megbízását a csoportvezetői feladatokkal, mely várhatóan plusz adóbevételeket jelent, ha 
nem, akkor más irányba kell lépni.  
 
Lázár József képviselő: A házon belüli kinevezés nem jelenti azt, hogy ahonnan elirányítják, 
ott a feladatok hogy lesznek végrehajtva?  
 
Bencze István polgármester: Ugyanazon a területen van most is.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A kolléganő olyan szinten van már képezve a feladatra  az elmúlt 
15 évben a hivatal folyamatosan biztosította a képzését, ezt jobban ki is kellene használni.  
 
Lázár József képviselő: Az elmúlt évben, mikor le kellett csökkenteni a létszámot 21  főre, 
más önkormányzatok ezt nem tették meg, Dömsöd elküldte nyugdíjba a munkatársakat, hogy 
a csökkentést végre tudja hajtani.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A gyakorlatban az utolsó fél évben a kolléganőn keresztül 
próbálták az adócsoportot jobban kézben tartani, az látszik, hogy a megszerzett ismereteket 
használja, gondolkodik a feladaton, van  hozadéka már most is. Ha ennyibe került, az erkölcsi 
hátterét is szeretnék biztosítani a dolgozók felé, látható legyen, hogy van előrelépésre is 
lehetőség. Hosszú távon sem szeretnének a képzett munkatársakat elveszíteni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2014. (I.22.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Polgármesteri 
Hivatal adócsoportjának átszervezését engedélyezi úgy, hogy az adóigazgatási csoport 
beosztott vezetői feladatait adóigazgatási csoportvezető lássa el. Az új vezetői szint az 
engedélyezett álláshelyek számát nem növelheti. 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy a Dömsödi Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását készítse el, és azt terjessze be 
a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére. 
  
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: 2014. február 12. 

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

6/2014. (I.22.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Polgármesteri 
Hivatal adócsoportjának átszervezését engedélyezi úgy, hogy az adóigazgatási csoport 
beosztott vezetői feladatait adóigazgatási csoportvezető lássa el. Az új vezetői szint az 
engedélyezett álláshelyek számát nem növelheti. 



 
A Képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy a Dömsödi Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását készítse el, és azt terjessze be 
a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére. 
  
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: 2014. február 12. 

 
4./ Előterjesztés Várpalota polgármesterének levelével kapcsolatban 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztést – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző ismertetette az előzményeket. Tavaly el kellett végezni a társulási 
megállapodások felülvizsgálatát, mely a KDV-re is vonatkozott. A 169 önkormányzat el is 
végezte, 168 el is fogadta, Várpalota nem. A közbeszerezések kiírásakor Várpalota 
ragaszkodott ahhoz, hogy külön térséget alkossanak, ebbe a társulás bele is ment, de 
folyamatosan újabb feltételekhez kötik a hozzájárulásukat, végül a társulás megszüntetését 
kezdeményezték. A kormányzati törekvésekből is az látszik, hogy a nagyobb szintű 
összefogásokat szeretnék elérni. Várpalotával szemben törvényességi észrevétellel élt a 
megyei kormányhivatal, erre született ez a kezdeményezés. A jogszabályok rögzítik a 
társulások megszüntetésének feltételeit, Várpalota a jogszabály szerinti időpontot nem akarja 
kivárni, jelenleg törvényi lehetőség nincs a megszüntetésre. Van egy lehetőség – amit a 
társulási megállapodás jóváhagy, ha mind a 168 önkormányzat hozzájárul, hogy Várpalota 
kilépjen. Ezt ugyanebben a körben kellett volna kezdeményezni, azt azonban Várpalota nem 
tette meg. Az OT. ülésén is látható volt, hogy Várpalota perrel fenyegeti a Társulást, valamint 
az összes önkormányzatot, alaptalanul. Senki nem érti a lépésüket. Erre született ez az 
előterjesztés, ez a jogi vélemény, melyet elfogadásra javasol.  
 
Bencze István polgármester: Várpalota arra hivatkozik, hogy a társulás nem teljesítette 
azokat a célokat, amelyeket maga elé tűzött. Pontosan Várpalota húzta keresztül a többi 
önkormányzat célját azzal, hogy polgármester és képviselő-testület váltást követően nem 
járult hozzá a Várpalotára kijelölt hulladék égető  megépítéséhez. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……./2014. (I.22.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a várpalota Város 
Polgármestere 2014. január 15-én kelt – nyilatkozat a Társulás megszűnésével 
kapcsolatban tárgyú – levelében foglaltakat elutasítja. 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnésének a Társulási Megállapodás 
XII. pontjában meghatározott feltételei nem állnak fenn. A Társulás által létrehozott 
egységes hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése. 
 



Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Társulási Tanács 
57/2013. (XI.11.) sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz „A Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának Várpalota Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a határozat 2. pontjában megfogalmazott 
Társulásból történő kiválási szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a 
kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a társulási Megállapodás, valamint a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.” 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

7/2014. (I.22.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a várpalota Város 
Polgármestere 2014. január 15-én kelt – nyilatkozat a Társulás megszűnésével 
kapcsolatban tárgyú – levelében foglaltakat elutasítja. 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnésének a Társulási Megállapodás 
XII. pontjában meghatározott feltételei nem állnak fenn. A Társulás által létrehozott 
egységes hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése. 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Társulási Tanács 
57/2013. (XI.11.) sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz „A Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának Várpalota Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a határozat 2. pontjában megfogalmazott 
Társulásból történő kiválási szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a 
kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a társulási Megállapodás, valamint a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.” 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
5./ Ráckevei Tűzoltóság támogatása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselőket az előterjesztés napirendre 
tűzésének okáról. Dömsöd számára nagyon fontos a ráckevei tűzoltóság, de valami nincs 
rendjén. Közel 60 millió Ft-ból szeretnék megoldani a tűzoltóság fenntartását, melyhez 32 
millió Ft állami támogatást kapnak, a többit az önkormányzatoktól lakosság arányában 
szeretnék megkapni. Nem lenne ez földtől elrugaszkodott kérés, hiszen sokszor életet 
mentenek a tűzoltók. De az önkormányzat erre 2014. évre finanszírozást nem kap, nem tudják 
tovább adni, a bevételek nem teszik lehetővé, hogy közel 5 millió Ft-ot átadjanak. Hasonló 
nagyságrendű város, Kunszentmiklós, 11 fővel látja el ezt a feladatot, a ráckevei 24 fővel 



szemben. Javaslata, hogy egy millió Ft-ot különítsenek el a 2014. évi költségvetésből, ennél 
többet nem javasol, főleg akkor nem, amikor a saját tűzoltóiknak – akik az elsők között van a 
tűzesetnél – 500 ezer Ft-ot különítenek el a költségvetésből.  
 
Ispán Ignác képviselő: Nem tudja,  hogy Kunszentmiklóson hogy oldják meg ebből a 
létszámból.  
Ispán Ignác képviselő ismertette a ráckevei tűzoltóság ügyeleti rendjét, dr. Bencze Zoltán 
jegyző pedig ismertette a Kunszentmiklósi tűzoltók ügyeleti rendjét, az ügyeleti létszámokat. 
Tájékoztatta a képviselőket a ráckevei képviselő-testület által megküldött – Dömsödi 
Hírnökben megjelentetni kívánt hirdetésükről. 
 
Bencze István polgármester: Dömsöd képviselő-testülete határozatban nyilvánította ki, hogy 
amennyiben Dömsöd megkapja Ráckevétől a csatornahálózat működtetéséből megmaradt 
pénzösszeget, azt átutalják a tűzoltóság támogatására. 
 
Vass Ilona: Ha a dömsödi tűzoltók lényegesen hatékonyabban  érnek oda a tűzesetekhez és 
oltanak, nem lenne célszerűbb a dömsödi tűzoltókat támogatni? 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A jogszabályi háttere más, önállóan beavatkozó státust kellene 
megszerezni a tűzoltóságnak.  
 
Ispán Ignác képviselő: Ismertette az első fokozatú vonulós csapat minősítésének feltételeit, 
valamint ezen csapatok támogatásának mértékét.  
 
Balogh László Levente képviselő: Ráckeve  nehéz helyzetben van, a bíróság, ügyészség az 
alsó agglomeráció magára lett hagyva. Ráckeve egy történelmi, természetes  központja a 
környéknek, fontos lenne megtartani ezeket az intézményeket, szervezeteket. Úgy kellene 
menedzselni a dolgokat, hogy Ráckeve önkormányzata beleszólhat a személyi kérdésekbe, 
akkor ne a fejkvóta alapján állapítsa meg a saját vezetését.  
 
Bencze István polgármester: A térségi vezető szerep jár némi anyagiakkal is pozitív és 
negatív irányba is.  
A tűzoltó egyesület támogatására kapnak 32 millió Ft-ot, Ráckeve hozzájárulásával közel 40 
millió Ft-ból el lehetne látni ezt a feladatot.  
Ismételten  javasolja, hogy egy millió Ft-ot a költségvetésbe tervezzenek be. Utána néz 
Kunszentmiklóson és hasonló nagyságú településeken, ahol van önkormányzati tűzoltóság, 
mekkora költségvetéssel és mekkora létszámmal dolgoznak. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Tájékoztatást adott a személyi képesítési feltételekről, az 
eszközállomány minősítéséről, annak költségvonzatáról. 
 
Ispán Ignác képviselő kérdezi, hogy a csatornatársulásból visszamaradt pénzből Dömsöd 
nem fog kapni az idén? 
 
Bencze István polgármester: A közelmúltban tartott társulási ülésen Ráckeve polgármestere 
azt a tájékoztatást adta, hogy nincs pénz. Ha a pénz jogos is lenne, a DAKÖV-nek kellene 
fizetni. A tartozás egyébként az előző ciklusra datálódik vissza. Közben a társulás  megszűnt, 
érvényesíthetetlen a tartozás. 
 



Balogh László Levente képviselő: Javasolja, hogy az idén is írják meg Ráckeve 
önkormányzatának, hogy az a pénzt ott van,  egyébként 32 millió Ft-ból kell megoldnai a 
tűzoltóság fenntartását.  
 
Bencze István polgármester: Szavazzon a képviselő-testület az egy millió Ft. betervezéséről, 
azzal a kitétellel, hogy minden további támogatás attól függ, hogy mikor kapja meg Dömsöd 
önkormányzata Ráckevétől az adósságot. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…………/2014. (I.22.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckevei Önkormányzati 
Tűzoltóság Köztestületének 2014. évi működéséhez 1.000.000-Ft, azaz egymillió forint 
vissza nem térítendő működési támogatást kíván biztosítani. 
 
A képviselő-testület döntése alapján, amennyiben a szennyvízcsatorna hálózat 
működtetéséből eredő bevételek elszámolásra is kifizetésre kerülnek, úgy a fenti 
támogatáson felül további 1.000.000-Ft-ig terjedő támogatást ad a Ráckevei 
Önkormányzati Tűzoltóság Köztestületének. 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy a fenti támogatási összeget a 
2014. évi költségvetés összeállításánál tervezzék be. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

8/2014. (I.22.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckevei Önkormányzati 
Tűzoltóság Köztestületének 2014. évi működéséhez 1.000.000-Ft, azaz egymillió forint 
vissza nem térítendő működési támogatást kíván biztosítani. 
 
A képviselő-testület döntése alapján, amennyiben a szennyvízcsatorna hálózat 
működtetéséből eredő bevételek elszámolásra is kifizetésre kerülnek, úgy a fenti 
támogatáson felül további 1.000.000-Ft-ig terjedő támogatást ad a Ráckevei 
Önkormányzati Tűzoltóság Köztestületének. 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy a fenti támogatási összeget a 
2014. évi költségvetés összeállításánál tervezzék be. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
A továbbiakban dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatást adott a rendőrségi célra vásárolt 
gépjármű beszerzésével kapcsolatban. Jelenleg a megállapodás aláírásra vár és azt követően 



matricázzák. A megyei kapitány értesítése szerint a dömsödi őrsnek nincs létjogosultsága, a 
közbiztonság javuló tendenciát mutat, az üdülőterületet kivéve 2013-ban Dömsöd belterületén 
családi ház feltörés nem volt. A  kamerának is van hatása. Az üdülőterületi betörések 
visszaszorítása érdekében gondolkodnak azon, hogy megfelelő támogatás összegyűjtése 
esetén a rendőrautóba szeretnének egy hőkamerát vásárolni, mely sötétben is eredményes.  
 
Képviselői hozzászólások: 
 
Lázár József képviselő: Kérdezi, ha nem lesz az idén pályázati lehetőség kamera bővítésre, 
megpróbálnak saját erőből bővíteni? 
 
Bencze István polgármester: Nem terveznek most bővítést. 
 
Lázár József képviselő: Mennyibe kerül egy hőkamera? 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: 1.300.000.-Ft. körül van, ezt a tűzoltók is tudnák használni, 
tűzesetkor a lezárt lakásban a falon keresztül is látható, ha valaki bent rekedt. 
 
Lázár József képviselő: Az önkormányzat ad a rendőrségnek egy autót, a rendőrség nem 
tudna beszállni anyagiakkal a hőkamerába? 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: A rendőrkapitányságnak sincs ilyen hőkamerája. Rendszám 
felismerő is csak itt van. A tranzitbűnözés visszaszorításában jelentős eredményeket értek el a 
rendszámfelismerő rendszerrel, megszűntek a gépkocsi feltörések, nyaraló feltörések.  
 
Bencze István polgármester: A Dömsödi Napokkal kapcsolatban elmondja, hogy az idén 
rendezvényt terveznek, május 2, 3, 4-én. A hagyományokhoz hűen pénteken lenne a megnyitó 
és a kitüntetések átadása. Olyan programokkal kell megtölteni a szombatot, (kulturális, sport 
programok) hogy nem lesz lovasverseny, este bál. Vasárnap az eddigiek szerinti programok. 
Várja a képviselők ötleteit a programokra. Testvértelepülések fogadására is fel kell készülni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Németországi látogatásuk alkalmával a vendéglátók részéről 
hangzott el az ötlet, hogy Dömsödön is hozzanak létre egy olyan egyesületet, amely a 
testvértelepülések kapcsolatának fenntartására jön létre. Ahhoz, hogy egyesület legyen, 
vannak formai elemei.  A hivatalos kapcsolat mellett egy személyes kapcsolatot is 
szeretnének kialakítani, egy-két hétre vendégül látnának gyerekeket, mely a német nyelv 
tanulásában nagy segítség lehetne. Próbálják meg megszervezni, hogy a vendégek egy részét 
családoknál helyezzék el, csökkentve ezzel a költségeket.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az egyesület szervező munkát lehet folytatni, de az alakuló ülésre 
csak március 15. után kerüljön sor, mert március 15-én hatályba lép az új Ptk., melynek 
következtében az összes civil szervezetre, egyesületre vonatkozó szabály megváltozik.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: Jakab Attila vállalkozó megkereste korábban az önkormányzatot 
a Dömsödi Napok rendezési jogának átadásával kapcsolatban. Ebben az ügyben mi történt?  
 
Bencze István polgármester: A testületi ülést követően kiegészítéseket kértek Tőle, feltettek 
bizonyos kérdéseket, melyre nem érkezett válasz. Az önkormányzat kell megszervezni.  
 
Beszámoló a községgazdálkodás karbantartó csoportjának 2013. évi munkájáról 



Előadó: Varsányi Antal alpolgármester 
(Írásbeli előterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester kiegészítésként elmondja, hogy nagy létszámú közmunkás 
dolgozik ma is, közülük sokan továbbképzésen vesznek részt. Ez a létszám kezelhetetlen 
lenne a téli időszakban, amikor nehéz megfelelő munkát találni ennyi embernek. Az összetétel 
hasonló a korábbiakhoz, nagyon nehéz bánni velük.  
Itt hívja fel a figyelmet a csapadékvíz elvezetésre az utak mentén, konkrétan a közelmúltban 
felújított Dózsa György útra.  
 
Balogh László Levente képviselő: Meddig tart ez a nagy létszámú közfoglalkoztatás? 
 
Varsányi Antal alpolgármester: A bent lévő létszám nem nagy, március 31-ig 44 fő van 
képzésen, április 1-től 30 fő lesz, a szabadságukat akkor kell kiadni.  
Létszámra visszatérve, van kb. 20 ember, akit bármikor bárhova szívesen fogadnak, a többiek 
között sajnos vannak, akik még bejárni sem hajlandók.   
 
Lázár József képviselő: A eszközállományt tekintve a IFA, gréder, Mercedes autó. Az IFA és 
a gréder megérett a selejtezésre, biztonsági szempontból kívánnivalót hagy maga után.  
Van-e lehetőség arra, hogy egy biztonságosabb teherautót vásároljanak, amely megoldja az 
egy-két napos hó eltakarítást? 
 
Bencze István polgármester: 2014-ben nincs rá lehetőség, de a 2015. évi költségvetésbe be 
kell tervezni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A hótolót ki lehetne váltani olyan teherautóval, amelyre fel 
lehet szerelni a tolólapot. A használt, de újszerű gréder rengeteg pénz.  
 
Lázár József képviselő: Tavaly volt egy tanyaprogram pályázati lehetőség, ahol lehetett 
pályázni eszközökre. 
 
Bencze István polgármester: Pályáztak is, de sajnos nem lett nyertes a pályázat. 
 
Lázár József képviselő javasolja, próbálják meg az idén is, ha lesz ilyen pályázat. 
Örül a közhasznúak bevonásával folytatott kertészeti tevékenységnek. Az elmúlt évben 
javaslatot tett a biogáz által termelt szabadba engedett hatalmas hőenergiát felhasználására, pl. 
fólia fűtésére. 
Van-e lehetőség, hogy ezt a kertészeti tevékenységet bővítsék akár úgy, hogy akik részt 
vesznek, azok részesedjenek a termésből.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Szóba került a fóliás kertészkedés, de nagyon kényes, pontos 
odafigyelést igényel, ha idő előtt kinyitják a fóliát, vagy éppen késnek a bezárásával, akkor a 
termés odaveszik. A startmunka programban Dömsöd nem vesz részt, a startmunka lenne erre 
alkalmas, ahol több mindenre lehetne pályázni. Egyedüli vezetőként nem tudja felvállalni, 
hogy ilyen jellegű kertészetet működtessenek.  
 
Bencze István polgármester: A Biogáz telep mellett nincs önkormányzati tulajdonú terület, a 
hőenergiát elvezetni nagyon költséges lenne.  
Lázár József képviselő: Hány fő az az optimális létszám, amivel ezt a falut rendben lehetne 
tartani. 



 
Varsányi Antal alpolgármester: 50-60 fő, ebben benne vannak azok is, akik az óvodában, 
sportpályán, konyhán, OMK-ban dolgoznak.  
 
A továbbiakban tájékoztatta a jelenlévőket az Ipartestület székházában tartott képzésekről.  
A képviselők részéről elvárta volna, hogy észrevegyék, a faluban nincs szemét.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: A képviselői fogadóórán elhangzott egy lakostárs részéről a 
közmunkások munkamorálja, nem lehetne egy munkafelügyelőt, aki felügyeli a munkájukat.  
Javasolta a lakostárs a Pintyi házaspárt külön jutalomra, nagyon tisztességesen, becsülettel 
végzik munkájukat. Kérdezte továbbá a lakostárs, a dabi játszótér mikor készül el, mikor lesz 
kerítés? A dabi temető WC-re bejárnak a játszótéren játszó gyerekek és szüleik, probléma, 
hogy ez még nincs megoldva. Szemétteleppel kapcsolatban hangzott el kérdés, a telep 
ideiglenes bezárásával kapcsolatban.  
Egy másik lakostárstól olyan bejelentés érkezett, hogy a közelmúltban aszfaltozott Árpád utca 
újból gödrösödik.  
 
Bencze István polgármester: Akkor lehetne, ha a közmunkások között lenne olyan alkalmas 
személy a feladatra.  
A dabi játszótérrel kapcsolatban a Még 1000 év Egyesületet kell megkérdezni, aki pontos 
választ tud adni.  
Szeméttelep zárva tartásával kapcsolatban: Van új szolgáltató, 60 napon belül várhatóan 
megkapja az engedélyt. Tájékoztatta a képviselőket a telep bezárásával kapcsolatban a 
katasztrófavédelemmel folytatott levelezésről.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A szeméttelep bezárása valóban probléma, a településen 
keletkezett szemetet a vásártéren deponálják, amely teljesen szabálytalan. 
 
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 
 


