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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: 2015. november 25.
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor
Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs
János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné
gazdasági vezető, Béczi János Sportcsarnok vezető, Christoph Gáborné Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálatvezető, Csikós Lászlóné OMK. igazgató, Köntös Ágnes DLAMI
igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mészáros Pálné iskolaigazgató, Orosz
Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Pest megyei Kormányhivatal
Ráckevei Járási Hivatal vezetője
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác,
Csikós Lászlóné, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr.
Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Christoph Gáborné GYEJO.
vezetője, Orosz Lajosné óvodavezető, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Tarr-Sipos
Zsuzsa TFB. külsős tagja.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, az intézményvezetőket. Megállapítja,
hogy a 9 képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (XI.25.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak fontosabb
eseményeiről
3./ Települési adókról szóló rendelet megalkotása
4./ Dömsöd 51. sz. út – Rákóczi út csomópont forgalmi rendjének rendezése
terveinek ajánlati elbírálása
5./ Az önkormányzati tulajdonú 201 hrsz-ú strandfürdő hasznosítására
6./ Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztása
7./ Egyebek
a./ Tájékoztató a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásáról
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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146/2015. (XI.25.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak fontosabb
eseményeiről
3./ Települési adókról szóló rendelet megalkotása
4./ Dömsöd 51. sz. út – Rákóczi út csomópont forgalmi rendjének rendezése
terveinek ajánlati elbírálása
5./ Az önkormányzati tulajdonú 201 hrsz-ú strandfürdő hasznosítására
6./ Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztása
7./ Egyebek
a./ Tájékoztató a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásáról
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 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:
…/2015. (XI.25.) 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: 8 fő
A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
147/2015. (XI.25.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő: Az RSD projektben érintett utcákat bejárták. Miben sikerült
megegyezni?
Bencze István polgármester: Az összes martaszfaltos utcát a héten, jövő héten kikátyúzzák, a
zúzott köves utak jó minőségűek, kérte, hogy tegyenek rá még 2-3 cm vastag réteget. Ehelyett
idehoznának 50-70 m3 zúzott követ, amit tavasszal az önkormányzat felhasználhatna a
szükséges helyeken.
Lázár József képviselő: Egészségügy helyzetét elemző tájékoztatóval kapcsolatban:
Ráckevén nő az orvos létszám, a rendelési idő, rövidebb lesz a várólista, vagy marad minden
a régiben.
Bencze István polgármester: Ezen a tájékoztatón részt vett a rendelőintézet igazgatója,
gazdasági igazgatója, a térség polgármesterei és meghívást kapott a térség valamennyi
háziorvosa, akik közül mindössze ketten vettek részt, egyik Wágner doktor úr volt. Elmondták
a nehézségeket, ismertették az előírásokat. Jelenleg a laborban van a legnagyobb probléma, a
rendelkezésre álló eszközök nem alkalmasak arra, hogy ezt az esetszámot szaporítsák.
Lépéseket tesznek a korszerűsítésre, állami pénzből megpróbálnak pályázat útján olyan
berendezést beszerezni, amivel több vizsgálatot el tudnak végezni.
Lázár József képviselő: Felső-Homokhátság Egyesület közgyűlése: Milyen pozitív dolgokat
vethet Dömsöd felé?
Bencze István polgármester: A Ráckevei Városszépítő Egyesületnél megszűnt a tagságuk,
2016-tól a városszépítő egyesület nem rendelkezik azon jogosítványokkal, amellyel a Leader
mozgalmat tovább tudná vinni, a pályázatokban tudna segíteni a 9-10 településnek, aki tagja
volt. Ezek a települések csatlakoztak a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez,
amely dabasi központú, Ráckevén is van egy alközpont. Elsősorban a dömsödi
vállalkozóknak lesz fontos, mert a vidékfejlesztési pénzek 80 %-a a következő ciklusban a
vállalkozókhoz megy.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (XI.25.) 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: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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148/2015. (XI.25.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Települési adókról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az elmúlt ülésen tárgyalta a képviselő-testület a adórendelettervezeteket, a végső döntést elnapolta a testülete a mai ülésre.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A képviselő-testület az adórendelet kapcsán két módosító
javaslatot vitatott meg, az egyik a 150.-Ft/AK egységes mérték, ezt elutasította a képviselőtestület, a másik egy sávos adózás volt, 20 AK-ig terjedően 150.-Ft., afölött 200.-Ft/AK az
adómérték. Eszerint végezték el a rendelet-tervezet módosítását, melyhez érkezett egy újabb
módosító javaslat.
Varsányi Antal alpolgármester: Ha valakinek van egy 100 AK értékű földje egy darabban, a
20 AK lejönne belőle, a 20 AK földet 200.-Ft-tal fizetné. Van akinek van egy 100 AK földje
tíz darabban, tíz helyrajzi számon, ott mind a tíz darabból lejönne a 20 AK, sokkal kevesebbet
fizetne ugyanannyi aranykorona után. Folyamatosan beszélgetett mezőgazdasággal foglalkozó
lakosokkal, úgy tűnik, azok nem fognak fizetni, olyannak is beszélt, aki fizetni fog és nincs
ellene, hogy normális adórendelet legyen. Saját álláspontját is felülvizsgálva javasolja, ha
differenciálnak, egyetlen módon tegyék, a legelőnek használt területre állapítsanak meg
alacsonyabb értéket. A módosító javaslatát visszavonja, mert ha egységesen 150.-Ft. – ha a
többség úgy dönt, el tudja fogadni a 200.-Ft-ot is – akkor ezek az anomáliák megszűnnek,
mindenki egységesen fizet. Gondolják át, legelő esetében megállapítani a fele értéket, a többi
esetében pedig egységesen 150.-Ft. vagy 200.-Ft/ha árat határozzanak meg. A legnagyobb
bérlő 30-35 ezer Ft-ot adózik.
Bencze István polgármester: Az előző ülésen megszavazta a sávos adózást és az
alpolgármester módosító javaslatát. Az eltelt időszak alatt felülvizsgálta döntéseit, egyrészt a
polgármester társaival átbeszélték az adórendeleteket. Megjegyzi, hogy a térségi
polgármesterek tájékoztatása szerint nem vezetik be ezt az adónemet. Másrészt az interneten
több település adórendeleteit is átnézte, ezek ismeretében javasolja, hogy a sávos adót ne
vezessék be, egységes legyen, 200.-Ft/AK mértékkel. Helyrajzi számon sehol nem tartják
számon, mindenhol az egy személy tulajdonában lévő összes földterület után aranykoronában
számolják, két település kivételével, ahol egységesen hektáronként 10 ezer Ft-ot állapítottak
meg. (ismertette az egyes települések adómértékét)
Ha azért vezetik be, hogy legyen olyan bevétel, amit jövőre fejlesztésre tudnának elkölteni,
akkor nem sávosan, 200.-Ft/AK mértékben állapítsák meg az adót. Egyetért azzal, hogy a
mező, rét – amely lényegesen alacsonyabb aranykorona értékűek, mint egy jó termőföld,
differenciálva lesznek.
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dr. Bencze Zoltán jegyző: A mentesség most is szerepel a tervezetben, az összes földterület
fizetett adójára van vonatkoztatva. Javasolja, ha az egy tulajdonosnak az összes földterület
után fizetendő adója nem éri el az 1000.-Ft-ot, az mentes legyen az adó alól, mert az abból
befolyó pénz nem éri el a levelezéssel kapcsolatos költséget.
Muzs János képviselő: Ha most változtatnak, akkor az egységes felé kell menni, látható,
hogy az előre elképzelt összeg nem jön be, ha csökkentenek, még annyi sem, javasolja a 200.Ft/AK mérték.
Bencze István polgármester: Nem beszélve arról, hogy a sávos adóztatás rendkívüli
mértékben megnövelné az adócsoport munkáját.
Természetesen ez 2016. évre, és látva a tapasztalatokat bevételi oldalról, lehet ezt módosítani
a következő évre.
Összefoglalva az elhangzottakat, az adó mértéke 200.-Ft/AK sávmentesen, 1000.-Ft. alatt
mentes.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a települési adóról
Kihirdetve: 2015. november 30.
Hatályos: 2016. január 1.
4./ Dömsöd 51. sz. út – Rákóczi út csomópont forgalmi rendjének rendezése terveinek
ajánlati elbírálása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: Egy ajánlat érkezett, összegében nem nagyon tér el az
előzőektől, 1.800.000.-Ft. + ÁFA. A bizottság javaslata az összeg alapján, hogy a pályázatot
ne fogadja el a képviselő-testület. Emellett javaslatot tesz a bizottság arra, hogy keressék meg
a Magyar Közút Zrt-t, s próbáljanak meg velük közösen tervet készíteni a terület
közlekedésének rendezésére. Javasolják, hogy a Polgármester úr levélben keresse meg a
Közútkezelős illetékesét.
Bencze István polgármester: Megkereste az országgyűlési képviselőt, kérve segítségét.
Abban maradtak, hogy a Közútkezelő megyei igazgatójának az önkormányzat nevében
megírják a levelet és az országgyűlési képviselő személyesen is kéri a megyei igazgató
támogatását.
Tarr-Sipos Zsuzsa TFB. tagja: Ha közösen megtervezik, a Közút számára több pályázat is
nyitott, a lehetőségeik is tágabbak, bíznak abban, hogy közösen megnyerik a pályázatot.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester az elhangzottak alapján javasolja a pályázat eredménytelenné nyilvánítását,
egyben felveszik a Magyar Közút Pest megyei Igazgatóságával a kapcsolatot a tér – forgalmi
rend megtervezése céljából. A költségek ismeretének hiányában is vállalja az önkormányzat a
költségek felének finanszírozását. Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (XI.25.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd 51. sz. út –
Rákóczi út csomópont forgalmi rendjének rendezése terveinek elkészítésére kiírt
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
149/2015. (XI.25.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd 51. sz. út –
Rákóczi út csomópont forgalmi rendjének rendezése terveinek elkészítésére kiírt
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
5./ Az önkormányzati tulajdonú 201 hrsz-ú strandfürdő hasznosítására
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. napirend – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: A képviselő-testület döntése értelmében felmondták a bérleti
szerződést a korábbi bérlővel. Sajnos azóta sem sikerült utolérni, sem a telefonokon, sem
elektronikus úton nem sikerült kapcsolatba lépni a bérlővel. Elérhetetlen. Fényképeket fognak
készíteni a strandfürdő állapotáról, az épületek állagáról, hogy az elszámolás során a
későbbiekben vita ne legyen. Ahhoz, hogy a strandfürdő a jövő évben ki tudjon nyitni, már
januárban el kell kezdeni a különböző engedélyezési eljárásokat, ezért javasolja a pályázat
kiírását. A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és facebook oldalán is közzé teszik.
Tarr-Sipos Zsuzsa TFB. tagja: Bizottsági ülésen felvetődött, hogy esetleg jó lenne egy
tervvel rendelkezni a strandfürdőre, Duna-partra egyben, s beszéltek arról, hogy lehetne akár
diplomatervként beajánlani. Az a lényege, hogy egyben kezelhető, s egy diplomatervnek
nagyobb terület kell. Ha beválasztják témának, akkor továbbítani kell térképeket, stb.
Bencze István polgármester: Lehet együtt.
Lázár József képviselő: Azért lenne jó együtt, mert akkor egyben látják az egészet, esetleg
ötleteket is lehet belőle meríteni.
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A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (XI.25.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet
33. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
Pályázati felhívás
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot
2
hirdet a dömsödi 201 hrsz-ú, 7209 m nagyságú, természetben Dömsöd, KözépsőDunapart alatt lévő szabad strand ingatlan bérletére.
1./ Az ingatlan főbb adatai:
használati módja: nem kijelölt fürdőhely (szabad strand)
az ingatlanon lévő épületek : jegykiadó, büfé és raktár; öltözők; mosdók;
rendőrségi épület és hidroforház;
az épületek műszaki állapota: az épületek kb. 40 évese, műszaki állapotuk
megfelelő.
felszerelések: zuhanyzótartály; beton pingpongasztal; gyermek mászóka; vizi
csúszda és ugróállás.
Bővebb információ a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportján Varga László
főtanácsostól kérhető (Tel.: 06-24-523-134)
2./ A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei:
A pályázatokat írásban két példányban kell benyújtani Dömsöd Nagyközség
Polgármesteri Hivatalába (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.).
A pályázatokat a képviselő-testület a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság
véleménye alapján bírálja el. A képviselő-testület a bérleti díj tekintetében
versenytárgyalást tart. A versenytárgyalást követően az összességében
legkedvezőbb bérleti díj ajánlatot tevő féllel köt bérleti szerződést a képviselőtestület. A nyertes pályázónak az ingatlant kijelölt fürdőhelyként kell üzemeltetnie
a jogszabályban meghatározott feltételek biztosításával. Emellett az ingatlan
egyéb turisztikai célra is hasznosítható alaprendeltetésének sérelme nélkül.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja és egyik pályázóval sem köt szerződést. Ez utóbbi
esetben kárigénnyel a pályázó nem léphet fel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 10.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 16.
Szerződéskötés: 2016. január 1-től határozott időtartamra, maximum 10. évre.
Az ingatlan albérletbe nem adható.
3./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó pontos megnevezését
- a kiírásban szereplő pályázati feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot
- a pályázó elképzeléseit az ingatlan használatára, hasznosítására vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 30.
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
150/2015. (XI.25.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet
33. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
Pályázati felhívás
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot
2
hirdet a dömsödi 201 hrsz-ú, 7209 m nagyságú, természetben Dömsöd, KözépsőDunapart alatt lévő szabad strand ingatlan bérletére.
1./ Az ingatlan főbb adatai:
használati módja: nem kijelölt fürdőhely (szabad strand)
az ingatlanon lévő épületek : jegykiadó, büfé és raktár; öltözők; mosdók;
rendőrségi épület és hidroforház;
az épületek műszaki állapota: az épületek kb. 40 évese, műszaki állapotuk
megfelelő.
felszerelések: zuhanyzótartály; beton pingpongasztal; gyermek mászóka; vizi
csúszda és ugróállás.
Bővebb információ a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportján Varga László
főtanácsostól kérhető (Tel.: 06-24-523-134)
2./ A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei:
A pályázatokat írásban két példányban kell benyújtani Dömsöd Nagyközség
Polgármesteri Hivatalába (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.).
A pályázatokat a képviselő-testület a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság
véleménye alapján bírálja el. A képviselő-testület a bérleti díj tekintetében
versenytárgyalást tart. A versenytárgyalást követően az összességében
legkedvezőbb bérleti díj ajánlatot tevő féllel köt bérleti szerződést a képviselőtestület. A nyertes pályázónak az ingatlant kijelölt fürdőhelyként kell üzemeltetnie
a jogszabályban meghatározott feltételek biztosításával. Emellett az ingatlan
egyéb turisztikai célra is hasznosítható alaprendeltetésének sérelme nélkül.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja és egyik pályázóval sem köt szerződést. Ez utóbbi
esetben kárigénnyel a pályázó nem léphet fel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 10.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 16.
Szerződéskötés: 2016. január 1-től határozott időtartamra, maximum 10. évre.
Az ingatlan albérletbe nem adható.
3./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó pontos megnevezését
- a kiírásban szereplő pályázati feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot
- a pályázó elképzeléseit az ingatlan használatára, hasznosítására vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 30.
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6./ Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. napirend – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester összefoglalta az írásbeli előterjesztéseket.
Béczi János megkérdezte a jelölésével kapcsolatban, aki a bizottsági tagságot – megválasztása
esetén – vállalja. Egyetért Béczi János jelölésével, aki napi kapcsolatban van, a dömsödi sport
életben benne van.
Varsányi Antal alpolgármester: Egyetért Béczi János személyével, azért is mert bizottsági
tagot választanak, nem pedig sportvezetőt. Az első jelölt kiváló edző, de Dömsödöt nem
biztos, hogy olyan szinten ismeri. A külsős tag is teljes jogú bizottsági tag lesz, szavazni fog,
ezért javasolja Béczi János megválasztását. Béczi János az oktatásban is benne van.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2015. (XI.25.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
közművelődési és Sport bizottság tagjának Béczi Jánost választotta.

Oktatási,

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
151/2015. (XI.25.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
közművelődési és Sport bizottság tagjának Béczi Jánost választotta.

Oktatási,

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
7./ Egyebek
a./ Tájékoztató a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásáról
A képviselő-testület határozathozatal nélkül a tájékoztatót tudomásul vette.
Képviselői hozzászólások:
Ispán Ignác képviselő: Bizottsági ülésen felmerült és a bizottság javasolja a képviselőtestület felé értékvédelmi rendelet megalkotását.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A munkatervben szerepelni fog, előkészíti, a tavaszi ülések táján
első körben lehet is tárgyalni. Ez egy szép és komplex kidolgozást igényel.
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Lázár József képviselő: Képviselőtársával beszélgettek a konyha beszerzésével kapcsolatban.
Miután a környéken sok olyan gazdálkodó van, aki zöldséget, krumplit stb. termeszt. Nem
lenne-e olcsóbb, ha tőlük vásárolnának.
Bencze István polgármester: A számlákat látva, a zöldségfélék nagy részét dömsödi
termelőtől szerzik be.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A fő problémát a tároló hely hiánya okozza, így csak kis
tételben tudnak vásárolni. Jelenleg a közmunkaprogramban résztvevők által megtermelt
krumplit használják.
Muzs János képviselő: Gazdasági Bizottsági ülésen is felvetődött korábban, s a tároló hely
hiányára hivatkoztak. Nem kellene elgondolkodni esetleg pince tároló hely kialakításáról, pl.
a Hajós kastély alatti pincét alkalmassá tenni tárolásra.
Bencze István polgármester: Akár a Bajcsy u. 1. alatti pincét, akár a Hajós kastély alatti
pincét nézik, több milliós nagyságrendbe kerülne az ÁNTSZ feltételeinek megfelelő állapotba
hozni.
Muzs János képviselő: Az értékvédelmi rendeletben a településképi véleményezés is
belefoglaltatik? Próbálták keresni, mi az a lehetőség, amivel lehetőségük lenne a településen
az elhanyagolt telkek tulajdonosait felszólítani, illetve felmerült a településen belül a nem
engedélyköteles építkezések, azt a településképi rendeletben lehetne szabályozni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Él ez a lehetőség és bírságolnak is emiatt.
Jövő év elején várhatóan az építési szabályok is változnak, megvárják, milyen eljárások
maradnak a településen, mit visznek el a kormányhivatalok hatásköre alá. Megvárnák, mi lesz
az elfogadott és annak megfelelően, mire van lehetőség.
Muzs János képviselő: Felmerült az OMK előtti park rendezése kapcsán, hogy esetleg
néhány LED megvilágítással hangulatosabbá tennék az intézményt.
Bencze István polgármester: Hétfőn döntöttek erről, még a héten megvásárolják a szükséges
anyagot és jövő héten elkészül.
Szabó Andrea képviselő kérdezi a jegyzőt, hogy a tavaly megalkotott sporttal –
sportkoncepcióval – kapcsolatos rendeletet elfogadta a testület?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az nem rendelet szintű szabályozás, az egy határozattal elfogadott
és az annak a melléklete. Tudomása szerint a sportkoncepciót elfogadta a képviselő-testület.
A továbbiakban a képviselő kérésére szó szerint került rögzítésre.
„Szabó Andrea képviselő: Az elmúlt testületi ülésen én készültem fel Józsi bácsi helyett egy
beszámolóból, ami a helyi háziorvosi szolgálatokról szólt. Itt a testületi ülésen elmondtam,
nem tudtam megnyitni a fájlt, túl volt tömörítve, hiába húzogattam le, nem láttam a végét.
Akkor elmentem és elkértem ennek anyagát a Hicznétől, hogy fel tudjak rendesen készülni, és
elhoztam nyomtatásban az anyagot. Ugyanez nap, másnap olvastam a facebookon, ami nálunk
meghosszabbított testületi ülésnek számít néhány képviselő esetében, hogy név nélkül, de
szinte nem egészen félreérthetően engem nevesített. Szűcsné képviselőasszony társam felírta
a facebookra, hogy nem készültem fel, nem olvastam el az előterjesztést sem, hogyan tudok
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felkészülni ezek alapján. A hangfelvétel igazolja azt, hogy elmondtam, hogy elmentem és
kihoztam nyomtatásban az anyagot, arról szó nem volt, hogy nem készültem fel, utána erről
beszámoltam mindenki előtt. Először is szeretném megkérdezni, mi volt az oka, hogy ez az
információ így került fel rólam.
Szűcs Julianna képviselő: Ha már megszólítottál, azt mondtam, hogy a kamerát azért
helyeslem, mert az elmúlt képviselő-testületi ülésen is volt olyan, hogy a képviselő nem
készült fel, és egy beszámolót akart mondani. Szerintem, ha visszaolvastad azt az anyagot,
akkor akadozott a beszámolód, én speciel nem nagyon értettem, amit a Népjóléti Bizottság
nevében szerettél volna előadni. Nem értem, miért kerül ez ide egyebekbe, hogy nekünk
személyes konfliktusunk van, ezt a személyes konfliktust Te generálod, és bármikor fel
fogom írni a facebookra, ha úgy látom. Most én úgy láttam, nem voltál felkészülve az elmúlt
testületi ülésen, illetve az azt megelőző ülésen. Én nem akarok védekezni, nem is akarok
párbajozni, ellentétek vannak köztünk és nem is akármekkorák, szakadékok, ezt
hungarikumhoz köthetjük az én részemről, az hogy nem állsz szóba képviselő-társaddal, nem
hallgatod meg. Itt az ökörsütés hungarikummá tételét éppen június óta, hogy úgy mondjam,
két vagy három űrlapra várunk, ki lehetne az értéktárban állítani a megyei felterjesztést, ez
idáig nem sikerült ezt megvalósítani. Ez személyes ellentét Andrea és nem kell a facebookra
ráirányítani. Én a facebookon azt mondtam, azért volna szükség a kamerára, mert a
képviselők felkészültségét is bizonyítaná. Nem neveztem meg nevet, lehet ebből adódóan
sószobától kezdve, aztán majd regisztráltál, Szabó Andrea néven hozzászóltál, különböző
képviselői oldalra és különböző vallási idézetekkel szaladsz, lejegyzeteled a Zoli által, a
jegyző által előadott dolgot. Én nagyon is jól megértettem azt a képviselő indítványt, hogy
mire adtuk be. Én azt is tudtam és megbeszéltük még a képviselő-testületi ülés előtt a jegyző
úrral, hogy ehhez nem kell indítvány, hogy kamera legyen, ellenben egy SZMSZ módosításra
szükség van, és az indítvány tulajdonképpen arra szólt volna, hogy ki szerzi be a kamerát,
kinek a felelőssége lenne a felvételek tárolása, adatkezelési szempontból és annak a
publikussá tétele, egyáltalán a neten való megjelenítése. Erre megkaptam egynéhány vallási
idézetekkel, azt kívánom hozzá tenni és remélem a kamera veszi, hogy abban benne van: ne
ölj, ne paráználkodj, ne lopj, stb. stb. stb. Ilyenre nem igazán, nekem nincs szükségem.
Felhívhattál volna telefonon, ugyanúgy, ahogy ezt megtetted máskor is, egészen más irányú
befolyásoltságban, most is megtehetted volna. Három perc alatt levettem volna ezt a
bejegyzésemet, ha úgy érzed, hogy Téged talált telibe.
Szabó Andrea képviselő: Reagálni szeretnék sorban, először is a kamera. Néhány dolgot
összemosva érzek, a kamera dologban az álláspontom egyértelmű volt, most is nagyon
szívesen venném, ha a község weboldalán a kamera felvétel elolvasható lenne, abban
kimerítően leírtam mindent ezzel kapcsolatosan. A felvetés nem innen indult. A másik a
felkészültség, ha nem megfelelően készültem volna fel, akkor jeleztem, szavazattal
elfogadtad a beszámolómat Te is, ezt nyugodtan ott szóvá tehetted volna, nem vagy elégedett
a felkészültségemmel és szavazhattál volna nemmel. Ezt így elfogadhatóbbnak tartom,
jobban, mint azt, hogy olyasmit állítasz, ami nem felel meg a valóságnak, azt, hogy nem
olvastam el. Mikor kifejezetten elmondtam, kétszer bementem érte. A harmadik az értéktár,
amit összehoztál három négy személyes ellentét kapcsán, amit úgy gondolom, hogy abszolút
nem generálom, de mindig ki fogok az igazság mellé állni. Az értéktár. A nyáron felhívtál,
hogy az ökörsütést szeretnéd
Szűcs Julianna: júliusban
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Szabó Andrea: Igen. Utána megbeszéltük, ahogy a könyvtár nyit, a kolléganő, aki az értéktár
vezetője, akihez az egész tartozik, ugye majd fel fogja mindezt az adatlapra venni. Utána
szeptember első hetében még mindig nem jelentkeztél, utána mégiscsak kontaktusba
kerültetek az Ágival, mert más úton módon ugye terítékre került, hogy fel kell venni az
ökörsütést is. Ugye, én nem vagyok benne ebben a bizottságban, most a kolléganő arról
engem tájékoztatott, hogy volt egy megbeszélés meghirdetve, amin a Korona képviselő úr és
Téged várt. Arra, hogy ez az űrlap fel legyen véve. Ezen nem jelentél akkor meg. Utána smsen, vagy nem tudom hogyan felhívott Téged az értéktár vezetője, hogy mivel nem tudtál most
eljönni, mikor lesz az az alkalom, hogy akkor ezt meg lehessen csinálni, azt hiszem elküldte a
számát Neked sms-ben, s azóta arra vár, hogy hívd fel.
Szűcs Julianna: Ez úgy történt, hogy egy héttel előtte megállapodtunk egy időpontban.
Nekem este 10 órakor közölték, hogy hajnal háromkor induljak a határra migráns kérdésben
hírválogatásba. Én közöltem a délelőtt folyamán a Koronával, hogy nem tudok vele menni,
majd a megjelenési időpontban felhívott Zöldág Ágnes, közölte, hogy hol vagyok én
sajnálom, hogy nem kaptad meg az üzenetemet én nem tudtam ugyanis a telefonszámod,
sajnálom, hogy nem kaptad meg, de nem tudok megjelenni. Majd három napra rá jött Zöldág
Ágnestől egy telefon, illetve egy sms és benne volt a telefonszáma. Ennyi történt.
Azóta is kértem a Koronától, hogy sürgősséggel neki kellene ennek állni, mert Dömsödnek
van hungarikuma, az ökörsütés lenne. A Korona Sándor azt válaszolta, az Ági azért nem
támogatja ezt a történetet, mert Zöldág Sándor is ökörsütőként volt jelen, és nem érzi úgy,
hogy ezt a Pencz Kft-hez kellene rendelni.
Lázár József képviselő: Most itt hiányzik egy szereplő, jó lenne ezt akkor tisztázni, mikor az
a szereplő is itt lesz, ez igaz, vagy hamis. Most a Sanyi itt vádolva lett valamivel …..
hangzavar!
Bencze István polgármester: Picit szeretném magamhoz ragadni a szót, nem hinném, hogy
ezt egyebekben is ezt végig kell, és azt mondom, hogy az ökörsütés mivoltát azt helyre kell
tenni. Helyre kell tenni, mert ez mindenképpen olyan dolog, ami az országban, ide-oda-amoda
viszi a Dömsöd hírnevet, szeretném, ha én beszélek, csönd lenne, én is csöndben végig
hallgattalak Benneteket. Erre mindenképpen időt kell szánni, le kell ülni Ágival stb. stb. aki
érintett benne, nem tudom a Koronának mi a szerepe benne. Sürgősen ezt helyre kell tenni. Én
azzal szeretném a vitát lezárni egyszer, s mindenkorra kérek minden képviselőt, hogy a
különböző internetes oldalakon egymást egyik képviselő a másikat ne minősítse. Itt, bármi
probléma van, itt lehet, ennek itt az asztala, nem a különböző oldalakon. Erre egyszer, s
mindenkorra kérem minden képviselőtársamat. Jó? Menjünk tovább.
Szabó Andrea: Egyetlen mondatom lenne még.
Bencze István: Lezártam, lezártam.
Szabó Andrea: Szeretném azt még elmondani, nagyon szívesen személyesen hívtalak volna
fel, ha Te mindezt megelőzően nem a facebookra kezdted volna ezt feltenni, hanem csak
……….nem voltam megelégedve velem, erre nincs …..
Szűcs Julianna: Sosem hívtál fel személyesen, amikor két hónapig rajta ültél, hogy talán
üljön össze az értéktár. Felhívtatok akkor,
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Szabó Andrea: Nincs hozzá közöm, az a lényeg…
Szűcs Julianna: Mégis elvállaltad, hogy intézed,
Szabó Andrea: Az Ágival nem akartál szóba állni és mondtam, hogy ha segíthetek abban,
akkor felveszem én.
Szűcs Julianna: Nem azt mondtam, hogy nem akartam szóba állni, azt mondtad, intézed az
Ágival. Megbeszéled, nem hívtál fel ez ügyben, hogy sikerül, ellenben azt mondtad nekem,
amikor újból megkérdeztem, hogy mert a Csikósné Jutka éppen augusztusban szabadságon
van, nem tudsz bejutni…
Bencze István polgármester: Ne haragudjatok, ez parttalan vita, Jutka légy szíves hagyd abba.
Pont. Ne haragudjatok, szégyellem magam helyettetek. Tényleg jó lesz, ha lesz kamera.
Szűcs Julianna képviselő: Én is azt mondom. Én támogatom.”
Orosz Lajosné óvodavezető: Eddig hagyomány volt a mindenki karácsonyfájának díszítése,
kérdezi, hogy az idén is így lesz-e, készüljenek-e?
Bencze István polgármester: Igen, lesz.
Csikós Lászlóné képviselő: Igen, már van is fenyőfa. Bányainé Ida szólt, ha lesz fenyőfa
állítás, van fája.
Lázár József képviselő: Panasz jött a hétvégi ügyeletre Czoboréktól. Telefonhívásra
elmondta az ügyelet a teendőt, majd ezt követő hívásra sem jöttek ki.
Bencze István polgármester: Tudnak az esetről, az alpolgármester úr leírta három mondatban,
ha bármit a szolgáltató felé elküldenek, legyen konkrétum.
Muzs János képviselő: November 29-én vasárnap kerül megrendezésre a civil
kezdeményezésű adventi gyertyagyújtás, a rendezők nevében vendégül hívja a képviselőtestületet, családjukat és a vendégeket. Megköszöni a hivatal részéről a szervezés folyamán
eddig nyújtott segítséget.
Szabó Andrea képviselő: Az ipartestületben elnökválasztások voltak, az ipartestület
vezetőségének élére Muzs János képviselő került, melyhez ezúton is gratulál.
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, hatósági ügyeket tárgyalt.
(külön jegyzőkönyvben rögzítve.)
Több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az
ülést bezárta.
Kmf.
Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

