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JEGYZŐKÖNYV

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.

Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2.
Ülés ideje: 2014. április 23.

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, dr. Schmidt Géza szakértő, 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, Szomor Dezső alpolgármester, 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, dr. Schmidt Géza szakértő, Mészáros Pálné iskola
igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Orosz Lajosné óvodavezető.

Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, dr. Schmidt Géza szakértőt
és a jelenlévő intézményvezetőket. Megállapítja, hogy megválasztott 9 képviselő jelen van, az
ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő sorrendtől eltérően – a szakértő
más irányú elfoglaltsága miatt – a 3. napirendi pontot javasolja elsőként megtárgyalni.
Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (IV.23.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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44/2014. (IV.23.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:

1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás)
megvitatása
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az
önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 14/2013.
(XII.31.) önk. rendelet módosítása
5./ Önkormányzati tulajdonú földes utak javítása mart aszfalttal - ajánlatok
elbírálása
6./ A dömsödi 0395/104 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása
7./ A dömsödi római katolikus templom felújításának támogatása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás)
megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Schmidt Géza könyvszakértő: Írásbeli szakvéleményéből kiemelve elmondja, hogy soksok év óta az első beszámoló, amikor nem gondokról, hanem pozitívumokról lehet
beszámolni a zárszámadás kapcsán. Egyik oka, hogy az önkormányzat egy körültekintő
tervezés után egy nagyon takarékos gazdálkodást folytatott az elmúlt évben, a bevételi
kötelezettségeket igyekeztek teljesíteni. A pozitív beszámoló másik oka, hogy
az elmúlt évben sor került a kormány által elrendelt adósság konszolidációra, mely érintette
Dömsöd önkormányzatát is egyrészt a folyószámla hitel, másrészt a hosszúlejáratú hitel került
átvállalásra. A mérlegben szereplő tartós hitel az év végén igaz, de ma már nem így van, mert
február végéig átvállalásra került a teljes hitelállomány. A beszámoló pozitív megállapításokat
tartalmaz, a mérlegben szereplő bevételek, kiadások pontosak, precízek, megegyeznek a
főkönyvi kivonattal, megbízhatóak, mérlegben szereplő eszközök alá vannak támasztva
kataszterrel, leltárakkal, nyilvántartásokkal, a mérleg valódisága biztosított.
Az előterjesztés részletes tájékoztatást ad a képviselők számára, a rendelet-tervezet és
mellékletei megfelel a jogszabályi előírásoknak, elfogadásra javasolja.
Bencze István polgármester: Véleménye szerint a beszámoló az előző évekhez hasonlóan
magas színvonalú, átlátható, az előterjesztés kellően alátámasztott a táblázatokkal.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a gazdasági
bizottság ülésén összefoglalta azokat a fő pontokat, amelyek az elmúlt évre kihatottak. Úgy
gondolja, hogy a feladatok működtek, a költségvetést beterjesztették egyensúlyba, tisztában
voltak azzal, hogy a bevételi oldalon volt egy-két tétel, ahol magasra tették a mércét, ahol
bevételi kieséssel számoltak év közben. Az adósság konszolidáció nagyot lendített az
önkormányzat helyzetén, meg tudták szilárdítani az anyagi helyzetüket, emellett nagy volt a
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gyermekétkeztetés támogatásának mértéke is az elmúlt évben. Az év közbeni kiigazítást a
bevételi oldalon kezdték, ahol várható volt a forrás kiesés, ott az előirányzatokat
csökkentették, a kiadásoknál is előirányzat emelésre tettek javaslatot, ahol szükséges volt.
Összességében a vagyongyarapítást a számok is jól mutatják, mindhárom mutató pozitív.
A szöveges beszámolóból kiemeli, hogy nem tudnak előre lépni a kintlévőségek
csökkentésében, a lakbérhátralék, az étkezési díj hátralék, az adók, jelentős mértékben nem
csökkent.
Sallai Gábor elnök: A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót,
ugyanazokkal a pozitív véleményekkel, mint a szakértő.
Bencze István polgármester: Függetlenül attól, hogy az adósságkonszolidációval elvitte az
állam az adósságállomány befejező részét is, könnyebbség van, de a napi gondokat ismerik,
vannak időszakok, amikor likviditási problémák vannak.
Mindettől függetlenül egy céltudatos gazdálkodást folytattak, a így fogják lezárni a ciklust is.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
A rendelet kihirdetve: 2014. április 28. napján
A rendelet hatályos: 2014. április 28. napjától

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
A rendelet kihirdetve: 2014. április 28. napján
A rendelet hatályos: 2014. április 28. napjától.

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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…/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
45/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester – Varsányi Antal alpolgármester kérésére – részletesen
tájékoztatást adott a TDM küldöttgyűlés tevékenységéről. Tájékoztatást adott a Dömsödi
Napokra benyújtott pályázaton elnyert összegről, valamint a Dömsödről készülő könyv
megjelenésének jelenlegi állapotáról.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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46/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 14/2013. (XII. 31.) önk. rendelet
módosítása
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző szóban is összefoglalta az írásbeli előterjesztést és indokolta a
döntés szükségességét.
Balogh László Levente képviselő: Amennyiben a hatáskör módosításra lehetőség van,
javasolja megtenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet-tervezete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 14/2013. (XII. 31.) önk.
rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2014. április 28. napján
A rendelet hatályos: 2014. május 1. napjától

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 14/2013. (XII. 31.) önk.
rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2014. április 28. napján
A rendelet hatályos: 2014. május 1. napjától.
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5./ Önkormányzati tulajdonú földes utak javítása mart aszfalttal – ajánlatok elbírálása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 9 céget
kerestek meg, ebből 6 nyújtott be ajánlatot, ezek közül 2 pályázat érvénytelen, 4 érvényes,
hiánypótlással. Az ajánlati összegek 16,2 millió Ft-tól 31 millió Ft-ig terjedtek. A Gazdasági
és a Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az ajánlatokat.
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: Miután valamennyi ajánlat meghaladta azt az összeget,
amely erre a célra rendelkezésre áll, a bizottság javaslata, hogy írjanak ki új pályázatot úgy,
hogy a Baross utca maradjon ki a felújítandó utcák listájából.
Sallai Gábor képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság álláspontja
megegyezett a Településfejlesztési Bizottság véleményével.
Bencze István polgármester: Nem lenne hátrány, ha újabb pályázatot írnának ki, mert igazán
jó minőségű mart aszfaltos utat melegben lehet készíteni, minél melegebb a hőmérséklet,
annál jobb a minőség. Amennyiben a képviselő-testület egyetért, ugyanezekkel a
paraméterekkel – kivéve a Baross utcát – ismételt pályázatot írnak ki.
Lázár József képviselő: Két olyan árajánlat érkezett, hogy padkával és padka nélkül. Kérdezi,
a padka mit takar?
dr. Bencze Zoltán: Nemes padka, ledöngölt murvás padka az út szélén.
Lázár József képviselő: Legszimpatikusabb számára a Makadám Aszfalt Kft.
Szabó Andrea képviselő: Kérdezi, hogy a 9 megkeresett cégbe dömsödi vállalkozó nem fért
volna bele?
Bencze István polgármester: Dömsödi vállalkozónak is küldtek ajánlati felhívást, nem
vállalta. Két utcára külön kértek árajánlatot, amelyre közepes árfekvésű ajánlatot adott.
Szabó Andrea képviselő: Muszály egyszerre csináltatni ezeket az utcákat?
Bencze István polgármester: Így döntött a testület, ha megbontják, akkor nem ennyi a többi
ajánlat sem. Együtt olcsóbb, mint ha külön-külön kérnek 8 utcára árajánlatot.
Javasolja a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, írjanak ki újabb pályázatot a Baross
utca kivételével, maximum 15 millió Ft. erejéig, műszaki ellenőr kötelező alkalmazásával.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú földes utak javítása mart aszfalttal című meghívásos pályázatát
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy valamennyi beérkezett ajánlat
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magasabb vállalási árat tartalmazott, mint az önkormányzat rendelkezésre álló
pénzügyi forrása.
A Képviselő-testület a pályázatot ismét kiírja csökkentett műszaki tartalommal a
Baross utca felújítása nélkül.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a felújítandó utcák műszaki ellenőri
feladataira szintén három ajánlat bekérését határozza meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
47/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú földes utak javítása mart aszfalttal című meghívásos pályázatát
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy valamennyi beérkezett ajánlat
magasabb vállalási árat tartalmazott, mint az önkormányzat rendelkezésre álló
pénzügyi forrása.
A Képviselő-testület a pályázatot ismét kiírja csökkentett műszaki tartalommal a
Baross utca felújítása nélkül.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a felújítandó utcák műszaki ellenőri
feladataira szintén három ajánlat bekérését határozza meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

6./ A dömsödi 0395/104 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester szóban röviden ismertette az írásbeli előterjesztést.
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztéssel
egyetértett, a szerződés meghosszabbítását évi 35.000,-Ft. bérleti díj ellenében támogatja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
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…/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
dömsödi 0395/104 hrsz-ú ingatlanból a kölcsönösen megállapított 8400 m2-es
nagyságú területrészre Juhász Lajos 2344 Dömsöd, Vasút u. 26/a. szám alatti
lakossal megkötött bérleti szerződést további egy évvel meghosszabbítja.
A bérleti díj bruttó 35.000-Ft/év, továbbá a bérlő vállalja az ingatlan folyamatos
gondozását, tisztítását.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2014. május 31.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
48/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
dömsödi 0395/104 hrsz-ú ingatlanból a kölcsönösen megállapított 8400 m2-es
nagyságú területrészre Juhász Lajos 2344 Dömsöd, Vasút u. 26/a. szám alatti
lakossal megkötött bérleti szerződést további egy évvel meghosszabbítja.
A bérleti díj bruttó 35.000-Ft/év, továbbá a bérlő vállalja az ingatlan folyamatos
gondozását, tisztítását.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2014. május 31.

7./ A dömsödi római katolikus templom felújításának támogatása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést összefoglalva elmondja, hogy a
katolikus esperes úr kéréssel fordult az önkormányzathoz. 51 millió Ft-os pályázatot
nyújtottak be a templom felújítására, 47 millió Ft-ot nyertek, 1 millió Ft. anyagi támogatást
kérnének, hogy a tervek szerint meg tudják valósítani a felújítást. Az egyház kérését maga
részéről támogatja, javasolja abban az esetben az egy millió Ft. támogatás biztosítását,
amennyiben a pályázati cél meg is valósul.
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság a kérést támogatja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
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…/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1.000.000-Ft, azaz
egymillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a Dömsödi
Római Katolikus Templom felújításához.
A támogatást csak a templom felújítására nyert pályázati projekt
megvalósításához lehet felhasználni. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a
támogatást a pályázati projekt meghiúsulása esetén folyósítani nem lehet.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a
támogatási szerződést aláírja, és a támogatás kifizetése ügyében eljárjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos, támogatási szerződés aláírására 2014. június 30-ig
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
49/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1.000.000-Ft, azaz
egymillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a Dömsödi
Római Katolikus Templom felújításához.
A támogatást csak a templom felújítására nyert pályázati projekt
megvalósításához lehet felhasználni. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a
támogatást a pályázati projekt meghiúsulása esetén folyósítani nem lehet.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a
támogatási szerződést aláírja, és a támogatás kifizetése ügyében eljárjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos, támogatási szerződés aláírására 2014. június 30-ig

8./ Sürgősségi indítvány
DAKÖV. Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész növelése a Dömsödi Vízműtől átvett
eszközök értékével
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: 2012. júliustól hózódik az elszámolás a Vízmű, a DAKÖV. Kft.
és az önkormányzat között.
A Ráckeve és Térsége Társult Települések Viziközmű Beruházó Társulás beleolvadt a
DAKÖV.Kft-be, az évek során a vízmű tulajdonában lévő felhalmozott anyagnak – egy részét
(mellékletben felsorol) átvette a DAKÖV. Kft, másik része az önkormányzat udvarán van.
Szerettek volna ezekért az anyagokért pénzt kapni, azonban a DAKÖV. kft. ettől elzárkózott.
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A DAKÖV. Kft. a közel 50 csatlakozott településsel úgy oldja meg az átvett eszközök
elszámolását, hogy ezzel a település törzstőkéjét növelik. Jelenleg a törzstőke 4.800.000.Ft., A
4 millió Ft-os törzstőkét nem tudják kamatoztatni. Felmerült, hogy ennyi értékű munkát
kérnek, egy-egy csőtörés esetén a munkában letudnák az adósságot, de ez is bizonytalan.
Sallai Gábor képviselő: Fontos tisztázni a vállalkozásba apportként bevitt eszközök ÁFA
fizetési kötelezettségét.
A DAKÖV. Kft. nyilatkozott-e, hogy elfogadja az apport érékét?
Bencze István polgármester: Ha olyan feltétellel fogadják el a határozati javaslatot, hogy
abban az esetben, ha ennek ÁFA fizetési kötelezettsége van az önkormányzatra vonatkozóan,
akkor fogadják el, ha a DAKÖV Kft. írásban átvállalja az ÁFA fizetési kötelezettséget. Ha
nem vállalja, akkor jelen döntés érvénytelen.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Vízműtől
maradt jelen határozat mellékletét képező jegyzéken szereplő ingóságokat
apportálni kívánja a DAKÖV Kft-be, a felek által is elfogadott 4.457.116-Ft
értékben, azzal a feltétellel, hogy ez nem jár az Önkormányzat részére ÁFA
fizetési kötelezettséggel, vagy az ÁFA megfizetését a DAKÖV Kft. átvállalja.
A Képviselő-testület kéri a DAKÖV Kft. taggyűlését, hogy az apportot a fenti
értéken fogadja el, és azzal az önkormányzat üzletrészét növelje meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
50/2014. (IV.23.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Vízműtől
maradt jelen határozat mellékletét képező jegyzéken szereplő ingóságokat
apportálni kívánja a DAKÖV Kft-be, a felek által is elfogadott 4.457.116-Ft
értékben, azzal a feltétellel, hogy ez nem jár az Önkormányzat részére ÁFA
fizetési kötelezettséggel, vagy az ÁFA megfizetését a DAKÖV Kft. átvállalja.
A Képviselő-testület kéri a DAKÖV Kft. taggyűlését, hogy az apportot a fenti
értéken fogadja el, és azzal az önkormányzat üzletrészét növelje meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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Képviselői hozzászólások:
Szabó Andrea képviselő tolmácsolja az Ipartestület elnökének meghívását az ipartestület
közgyűlésére.
Lázár József képviselő: Kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy Dömsöd címerét még
egyszer meghatározzák? Dömsöd múltját vizsgálva, sehol nincs benne a szőlő. Óhajtják-e
esetleg megváltoztatni Dömsöd címerét?
Bencze István polgármester: Képviselői indítványként terjessze a testület elé.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A település jelképeit önálló rendelet szabályozza, ha van ilyen
javaslat meg kell vizsgáltatni, ha a testület úgy látja, meg lehet változtatni.
Lázár József képviselő: A Hajós kastély udvarában nincs nagy rend, van egy hatalmas
földkupac az udvaron. Ha nincs vele semmi szándék, miért nem értékesítik, az önkormányzat
teherautója kihordaná oda, akinek kellene, s jó pénzt tudnának belőle csinálni. Pl.
szeméttelepnek takarásra. Egy útikönyvben Dömsödről négy nevezetesség szerepel, Hajós
kripta, Hajós kastély, két templom, múzeum. A Hajós kastélyról nem szép a látvány
földkupacokkal.
Varsányi Antal alpolgármester: Rendben van lerakva a föld, az a probléma, hogy nem oda
való.
Bencze István polgármester: Dömsödi Napok rendezvénnyel kapcsolatban ismertette a főbb
programokat, majd a német és szlovák vendégek vendéglátását egyeztették a képviselők.
Kéri a képviselőket a közös programokon való aktív részvételre.
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. (Külön jegyzőkönyvben
rögzítve.)

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

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

