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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd,  Béke tér 2.)  
Ülés ideje: 2016. június 28. 
 
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. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 
Ispán Ignác, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze 
Zoltán jegyző.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 9 
képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
Ismerteti a napirendi pontokat, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:   

 
……/2016. (VI.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Épületenergetikai pályázatra beérkezett ajánlatok értékelése  
2./ OMK vezetői álláshelyre pályázat kiírása 
3./ Településgazdálkodási csoport vezetői álláshelyre pályázat kiírása 
4./  Települési Értéktár Bizottság vezetőségi tagjainak megválasztása 
5./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről 
6./ Dömsöd, Kossuth Lajos u. 6701/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása  
7./ Utcaelnevezésre javaslat 
8./ Egyebek 

8.1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

84/2016. (VI.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
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1./ Épületenergetikai pályázatra beérkezett ajánlatok értékelése  
2./ OMK vezetői álláshelyre pályázat kiírása 
3./ Településgazdálkodási csoport vezetői álláshelyre pályázat kiírása 
4./  Települési Értéktár Bizottság vezetőségi tagjainak megválasztása 
5./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről 
6./ Dömsöd, Kossuth Lajos u. 6701/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása  
7./ Utcaelnevezésre javaslat 
8./ Egyebek 

8.1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Bencze István polgármester Mészáros Pálné iskola 
igazgató részére – kérésére – szót adott, aki tájékoztatta a képviselőket az iskolában a 
közelmúltban lezajlott – sajtónyilvánosságot kapott – eseményről.  
 
Bencze István polgármester megköszönte az iskola igazgató tájékoztatóját, majd javaslatot tett 
arra, hogy amennyiben a képviselők szeretnék véleményüket, álláspontjukat az esettel 
kapcsolatban elmondani, azt az 1. napirendi pont lezárását követően megtehetik, mivel az 1. 
napirendi pont döntését haladéktalanul továbbítani szükséges a pályázat előkészítőnek, mert a 
pályázat beadási határideje a holnapi nap.  
 
1./ Épületenergetikai pályázatra beérkezett ajánlatok értékelése  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Két beszerzés lett kiírva, egyik a „Dömsöd Nagyközség Dabi 
óvodájának épületenergetikai korszerűsítése”.  Négy helyről kért a képviselő-testület 
ajánlatot, mind a négy pályázó beadta határidőben ajánlatát.  
Az összesítés szerint:  
1./ DNA Development Kft. br4. 18.503.866.-Ft. 
2./ Thermo Épgép Kft. br. 18.674.138.-Ft. 
3./ Renalpin Kft. br. 18.858.833.-Ft. 
4./ BauM Kft. br. 18.952.445.-Ft. 
A legalacsonyabb ajánlatot a DNA Development Kft. adta, mivel a pályázati kiírás 
kritériumánál a kis értékűnél az ellenszolgáltatás volt, ezért a DNA Development Kft. a 
javasolt a beszerzés nyertesének. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pályázatos 
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára című, KEHOP-5.2.9 kódszámú felhívás keretében 
készülő pályázathoz kapcsolódóan „Dömsöd Nagyközség Dabi óvodájának 
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épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű beszerzési eljárásában az alábbi 
döntést hozza: 
 
I. A Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
II. A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként a DNA Development Kft.  (8000 
Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a.) ajánlattevő hirdeti ki, bruttó 18 503 866-Ft 
ajánlati árral. 
 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a beszerzési 
eljárás nyertesével történő szerződéskötésre. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

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

85/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pályázatos 
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára című, KEHOP-5.2.9 kódszámú felhívás keretében 
készülő pályázathoz kapcsolódóan „Dömsöd Nagyközség Dabi óvodájának 
épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű beszerzési eljárásában az alábbi 
döntést hozza: 
 
I. A Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
II. A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként a DNA Development Kft.  (8000 
Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a.) ajánlattevő hirdeti ki, bruttó 18 503 866-Ft 
ajánlati árral. 
 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a beszerzési 
eljárás nyertesével történő szerződéskötésre. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Másik beszerzés a „Dömsöd Nagyközség Rendelő épületének 
energetikai korszerűsítése”. Szintén ugyanaz a négy cég tett ajánlatot,  a sorrend a következő: 
1./ DNA Development Kft. br. 13.606.217.-Ft. 
2./ Thermo Épgép Kft. br. 14.377.954.-Ft. 
3./ Renalpin Kft.  br. 15.196.078.-Ft.  
4./ BauM Kft. b r. 15.515.360.-Ft.  
Itt is a legalacsonyabb ajánlati árat a DNA Development Kft. adta.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
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……../2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pályázatos 
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára című, KEHOP-5.2.9 kódszámú felhívás keretében 
készülő pályázathoz kapcsolódóan „Dömsöd Nagyközség Rendelő épületének 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű beszerzési eljárásában az alábbi döntést 
hozza: 
 
I. A Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
II. A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként a DNA Development Kft.  (8000 
Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a.) ajánlattevő hirdeti ki, bruttó 13.606.217.-Ft. 
ajánlati árral. 
 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a beszerzési 
eljárás nyertesével történő szerződéskötésre. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 

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

86/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pályázatos 
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára című, KEHOP-5.2.9 kódszámú felhívás keretében 
készülő pályázathoz kapcsolódóan „Dömsöd Nagyközség Rendelő épületének 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű beszerzési eljárásában az alábbi döntést 
hozza: 
 
I. A Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
II. A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként a DNA Development Kft.  (8000 
Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a.) ajánlattevő hirdeti ki, bruttó 13.606.217.-Ft. 
ajánlati árral. 
 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a beszerzési 
eljárás nyertesével történő szerződéskötésre. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos 
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Visszatérve az általános iskolában történtekre Bencze István polgármester véleménye szerint 
tanulságos eset volt, súlyos hibát követtek el a pedagógusok, megkapták büntetésüket, tovább 
kell lépni. Ami gusztustalan, hogy három héttel az eset lezárása után jelent meg a médiában. 
Néhány szülő felkereste az Oktatási bizottság elnökét is, nagyon nehezen nyugszanak a 
kedélyek.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Kérdezi az igazgatónőt, mielőtt a szerkesztőség megjelentette a 
cikket, egyeztetett-e az iskolával?  
 
Mészáros Pálné igazgató: Nem, reggel a boltban olvasta a cikket.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Miután az iskola igazgató és a polgármester is azt állítja, hogy 
több  csúsztatás van a cikkben, médiajogászt kellene fogadni és az újságot perelni. 
 
Mészáros Pálné igazgató: Sem ideje, sem energiája, hogy magyarázkodjon, gyomorforgató, 
ahogy kiforgatták a szavait.  
 
Szűcs Julianna képviselő: A bírósági eljárás során a mindenkori szerkesztő, aki a cikket 
megírta, azok vesznek részt, mivel ez tovább osztással több online felületen megjelent, majd 
főcímre tették. Érdeklődött, nagy értékű kártérítési pert kell indítani, a pedagógusokért, a 
településért, mivel Dömsödöt ok nélkül megszégyenítették. Mindenképpen megtenné a 
pedagógusok nevében. Bizonyítékok vannak, a kivizsgálás megtörtént, nincs mit félni, ez egy 
pillanatnyi döntés volt. Nem volt jó döntés, de nem volt ilyen horderejű, mint amilyen 
horderőt ebből képeztek, nem maradt osztályon belül, nem egy osztály szégyenítettek meg, 
hanem egész Dömsödöt. Abból a szülői közösségből a második olyan hírt kap a fekália után 
hírnevet adva Dömsödnek, hogy ezt nem szabad megengedni és meg kell állítani, példát kell 
statuálni, mert bármi történik, szaladnak az újsághoz és azt írnak, amit akarnak, 
köztiszteletben álló személyeket meggyaláznak. A példa miatt javasolja médiajogász 
megkeresését. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Úgy gondolja, hogy az iskola önállóan nem indíthat pert, 
ahhoz a KLIK engedélye szükséges. Esetleg az önkormányzat kérhetne helyreigazítást, ha 
nem teszik meg, akkor pereljék. Az eset sajnos megtörtént, jól tette az igazgatónő, hogy – 
annak ellenére, hogy kiforgatták a szavait – nyilatkozott. 
  
Lázár József képviselő: A bulvársajtó célja, minél nagyobb példányszámot eladni, ezért 
sajnos belegázol emberek életébe. Eleve vállalják, hogy per lesz az írásból, amely elhúzódhat 
hosszú ideig, majd a végén egy észrevétlen vékony csíkban helyreigazítanak. Próbáljanak 
megy egy médiajogásszal odamenni.  
 
Szabó Andrea képviselő: Megköszöni az iskola igazgatónak, hogy eljött és elmondta. 
Érdemes lenne utána nézni, hogy ki volt, akinek érdekében állt ekkora botrányt csinálni, saját 
gyermekét is pellengére teszi ezzel a történettel. Pert javasol indítani a Blikk ellen, mert amit 
írtak, az meghamisítása a tényeknek. A szülők panaszolták, hogy a megbeszélésre nem hívták 
meg a takarítónőt.  
 
Mészáros Pálné igazgató: Szándékosan nem hívták meg, mivel az iskolának nem kinevezett 
dolgozója.  
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Szabó Andrea képviselő: Jövőre nézve javasolja, hogy a közmunkás ne foglalkozzon a 
gyerekekkel szakmai módon, itt voltak olyan dolgok, amelyek elgondolkodtató. Ezeknek 
elejét kellene venni, pedagógiai munkát csak pedagógus végezzen, ez nagyon fontos. Másik 
dolog, a gyerek aki produkálta ezt a dolgot és ez a legfontosabb, nagyon súlyos pszichológiai 
problémával küzd, emögött a cselekedet mögött súlyos betegség, vagy zaklatás áll. Vele 
foglalkozik-e valaki? A szülő tudja-e hogy az ő gyerekéről van szó, hogy ezzel a tünettel 
foglalkozni kell.  
 
Mészáros Pálné igazgató: A szakszolgálat pszichológusa felkínálta a segítséget, amennyiben 
legközelebb hasonlót észlelnek, azonnal írásban jelzik a szakszolgálat felé, nem tesznek 
semmit saját hatáskörben. Teljesen a jó szándék vezérelte a pedagógusokat, csak rossz 
eszközt választottak.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Javasolja egy médiajogász megkeresését.  
 
Muzs János képviselő: Tudomása van róla, hogy rendőrségi ügy elindult, van-e visszajelzés, 
hallotta, hogy a gyerekeket nem az viselte meg, ami történt, hisz a pedagógussal mindennapi 
kapcsolatban vannak, egy elismert, szeretett személy, a rendőrök megjelenése sokkal jobban 
megviselte a gyerekeket.  
 
Mészáros Pálné igazgató: Tudomása szerint a szülőket kérdezték a rendőrök a gyermekük 
által elmondottakról.  
 
Bencze István polgármester: Ha úgy gondolja a képviselő-testület, a Blikk-nek ír egy levelet, 
helyreigazítást kérve, felsorolva azokat az állításokat, amelyek nem úgy hangzottak el.  
 
Szabó Andrea képviselő: Pert indítana a Blikk ellen.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Szintén pert indítana, az újságok erre be vannak állva, 30 nap alatt 
a bíróság ezt letárgyalja.  
 
Muzs János képviselő: Kérne egy jogásztól előtte tanácsot.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Médiajogászhoz kell fordulni, ha bírósághoz adják be a 
feljelentést, a bíróság nem fog szakértőt felkérni, a médiajogász tudja a belső dolgokat, mi az 
az etikus szabályzat, amit egy újságíró-szerkesztő… 
 
Bencze István polgármester abban kéri a jelenlévők segítségét, hogy fel tudja venni a 
kapcsolatot egy médiajogásszal.  
 
2./ OMK. vezetői álláshelyre pályázat kiírása 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
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………/2016. (VI.28.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a módosított 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Petőfi Sándor Oktatási és 
Művelődési Központ igazgatói állására az alábbiak szerint: 
 
Pályázati feltételek: 
Az intézmény vezetésével az a pályázó bízható meg, aki rendelkezik: 
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, 
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a 
képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált 
vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó 
közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal 
igazolja, 
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) 
alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves 
szakmai gyakorlatot szerzett, és 
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez. 
A munkakör betöltéséhez szükséges: 
- legalább 5 év szakirányú szakmai tapasztalat,  
- büntetlen előélet, - magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett személy  
- a megbízás időtartama: határozott idejű 5 év 
- beosztás: magasabb vezető 
- bérezés, egyéb juttatások: a módosított 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint 
- a vezetői megbízás kezdő időpontja: 2016. szeptember 1. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési központ tevékenységének szervezése, a 
hozzá tartozó szervezeti egységek munkájának összehangolása, a település 
kulturális életében való közreműködés, kapcsolattartás a kultúra területén működő 
civil szervezetekkel és helyi közösségekkel. 
A magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki: 
A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok 
másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai önéletrajzot 
(amely tartalmazza a szakmai gyakorlat meglétét is), az intézmény vezetésére 
vonatkozó program, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhetik.  
A beosztás betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.  
1. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés 
megjelenésétől számított 30 nap. 
2. A pályázat benyújtásának helye: Dömsöd Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala (Dömsöd, Petőfi tér 6.) Bencze István polgármester. 
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A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történő 
megküldésével (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6160/2016., valamint a 
munkakör megnevezését: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 
igazgatói állás. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokról azok előzetes bizottsági véleményezését követően a képviselő-
testület a bizottság írásos véleményének elkészültét követő első ülésén dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12. 
 
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat 
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti 
közzétételére.  
 
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: folyamatos 

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

87/2016. (VI.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a módosított 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Petőfi Sándor Oktatási és 
Művelődési Központ igazgatói állására az alábbiak szerint: 
 
Pályázati feltételek: 
Az intézmény vezetésével az a pályázó bízható meg, aki rendelkezik: 
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, 
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a 
képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált 
vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó 
közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal 
igazolja, 
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) 
alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves 
szakmai gyakorlatot szerzett, és 
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez. 
A munkakör betöltéséhez szükséges: 
- legalább 5 év szakirányú szakmai tapasztalat,  
- büntetlen előélet, - magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett személy  
- a megbízás időtartama: határozott idejű 5 év 
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- beosztás: magasabb vezető 
- bérezés, egyéb juttatások: a módosított 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint 
- a vezetői megbízás kezdő időpontja: 2016. szeptember 1. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési központ tevékenységének szervezése, a 
hozzá tartozó szervezeti egységek munkájának összehangolása, a település 
kulturális életében való közreműködés, kapcsolattartás a kultúra területén működő 
civil szervezetekkel és helyi közösségekkel. 
A magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki: 
A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok 
másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai önéletrajzot 
(amely tartalmazza a szakmai gyakorlat meglétét is), az intézmény vezetésére 
vonatkozó program, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhetik.  
A beosztás betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.  
3. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés 
megjelenésétől számított 30 nap. 
4. A pályázat benyújtásának helye: Dömsöd Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala (Dömsöd, Petőfi tér 6.) Bencze István polgármester. 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történő 
megküldésével (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6160/2016., valamint a 
munkakör megnevezését: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 
igazgatói állás. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokról azok előzetes bizottsági véleményezését követően a képviselő-
testület a bizottság írásos véleményének elkészültét követő első ülésén dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12. 
 
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat 
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti 
közzétételére.  
 
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: folyamatos 

 
3./ Településgazdálkodási csoport vezetői álláshelyre pályázat kiírása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Varsányi Antal a település fenntartási csoport vezetője 
augusztus 21-i határidővel kérte munkaviszonyának megszüntetését. Nyugdíjba vonulásáig 
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hátralévő évei alatt korábbi munkahelyén tanítani szeretne. Ezért álláshelyét meg kell hirdetni 
az előterjesztésben foglaltak szerint.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Kérdezi Varsányi Antaltól, mi volt a kiváltó ok?  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Régi – volt – kollégái kérték, mivel nyugdíjba ment 
kollégájuk, nem volna-e kedve tanítani. Jelenlegi munkaköre sok ütközéssel, idegeskedéssel 
jár, egészségi állapota miatt is úgy gondolta, hogy elvállalja az állást. A több esetben jogos, de 
sok esetben jogtalan támadások, amelyek érték, nyomot hagytak, most próbálkozik ezzel a 
megoldással. Ahol tud, továbbra is segítik ezt a munkát.  
 
Bencze István polgármester: Tudvalevő, hogy ez a munkakör nagyon nehéz, ezért nehéz lesz 
megfelelő embert találni, bízik abban, hogy elsősorban dömsödiek közül sikerül olyan 
személyt találni, aki el tudja látni a feladatot. A három hónap próbaidő elsősorban a 
munkavállalónak szól, mivel ez nehéz munka. Nem a település fenntartási csoportban dolgozó 
8 fő okozza a nehézséget, hanem a 150 fő közmunkás, akiknek folyamatos munkát kell adni, 
fegyelmileg számon kérni stb. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…………../2016. (VI.28.) Kt.számú  
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20./A §-a alapján pályázatot ír ki 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának fenntartása alá tartozó a 
községgazdálkodási csoport vezetői (vezetői megbízás) feladatainak ellátására. 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra 
szól. 
A munkavégzés helye: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. 
Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

• biztosítja a csoport rendeltetésszerű működését, a székhelyén és telephelyein 
egyaránt, 

• végzi a csoport feladatai ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését, 
• felelős a csoport ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat 

betartásáért, 
• kidolgozza és végrehajtja az éves közfoglalkoztatási tervet, ellátja a 

közfoglalkoztatottak irányítását. 
A megbízás feltétele: 

• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett, 

• büntetlen előélet, 
• cselekvőképesség, 
• legalább középfokú iskolai végzettség 
• a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással  

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 
• vagyonnyilatkozat tétel vállalása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
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• vezetői gyakorlat. 
• helyismeret 

            
Illetmény és egyéb juttatások: 
Az illetmény és egyéb díjazások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott 
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. 
(V.12.) Korm. rendelet, és a vonatkozó önkormányzati döntések az irányadóak 
azzal, hogy a leendő intézményvezető iskolai végzettsége, egyéb képesítései, 
végzettsége, korábbi munkaviszonyainak időtartama, vezetői megbízása alapján 
kiszámolt illetménye a munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel kiegészítve 
kerülnek majd megállapításra a kinevezésekor. 
  
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• az iskolai és a szakmai végzettséget, igazoló bizonyítványok másolatát, 
• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
• a csoport vezetésére vonatkozó programját fejlesztési elképzeléssel együtt, 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű, 

illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének 
igazolását. 

• az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, 
munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást, 

• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő 
ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához, 

• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 

• nyilatkozatot a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra. 
  
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 
 
A  pályázat benyújtásának határideje:   megjelenéstől számított 15 nap.  
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. 
augusztus 1-től tölthető be. 
  
A  pályázat benyújtásának helye:  
Dömsödi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság 2344 Dömsöd, Petőfi tér 
6. 
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a 
községgazdálkodási csoport vezetői beosztására” valamint „csak a pályázati 
határidő lejártakor bontható fel” megjelöléssel 1 példányban kérjük benyújtani. 
 
A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás és az intézmény 
megtekintése kérhető: 
dr. Bencze Zoltán jegyző 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6., tel: 06/24/523-126 



12 
 

 
A pályázat elbírálásának határideje: A szakértő bizottság írásbeli 
véleményezését követően, a pályázat benyújtási határidejét követő első Képviselő-
testületi rendes ülésén.  
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

• közigállás.gov.hu honlap 
• www.domsod.hu honlap 

 
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat 
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti 
közzétételére.  
 
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: folyamatos 

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

88/2016. (VI.28.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20./A §-a alapján pályázatot ír ki 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának fenntartása alá tartozó a 
községgazdálkodási csoport vezetői (vezetői megbízás) feladatainak ellátására. 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra 
szól. 
A munkavégzés helye: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. 
Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

• biztosítja a csoport rendeltetésszerű működését, a székhelyén és telephelyein 
egyaránt, 

• végzi a csoport feladatai ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését, 
• felelős a csoport ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat 

betartásáért, 
• kidolgozza és végrehajtja az éves közfoglalkoztatási tervet, ellátja a 

közfoglalkoztatottak irányítását. 
A megbízás feltétele: 

• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett, 

• büntetlen előélet, 
• cselekvőképesség, 
• legalább középfokú iskolai végzettség 
• a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással  

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 
• vagyonnyilatkozat tétel vállalása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
• vezetői gyakorlat. 
• helyismeret 
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Illetmény és egyéb juttatások: 
Az illetmény és egyéb díjazások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott 
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. 
(V.12.) Korm. rendelet, és a vonatkozó önkormányzati döntések az irányadóak 
azzal, hogy a leendő intézményvezető iskolai végzettsége, egyéb képesítései, 
végzettsége, korábbi munkaviszonyainak időtartama, vezetői megbízása alapján 
kiszámolt illetménye a munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel kiegészítve 
kerülnek majd megállapításra a kinevezésekor. 
  
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• az iskolai és a szakmai végzettséget, igazoló bizonyítványok másolatát, 
• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
• a csoport vezetésére vonatkozó programját fejlesztési elképzeléssel együtt, 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű, 

illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének 
igazolását. 

• az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, 
munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást, 

• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő 
ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához, 

• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 

• nyilatkozatot a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra. 
  
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 
 
A  pályázat benyújtásának határideje:   megjelenéstől számított 15 nap.  
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. 
augusztus 1-től tölthető be. 
  
A  pályázat benyújtásának helye:  
Dömsödi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság 2344 Dömsöd, Petőfi tér 
6. 
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a 
községgazdálkodási csoport vezetői beosztására” valamint „csak a pályázati 
határidő lejártakor bontható fel” megjelöléssel 1 példányban kérjük benyújtani. 
 
A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás és az intézmény 
megtekintése kérhető: 
dr. Bencze Zoltán jegyző 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6., tel: 06/24/523-126 
 
A pályázat elbírálásának határideje: A szakértő bizottság írásbeli 
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véleményezését követően, a pályázat benyújtási határidejét követő első Képviselő-
testületi rendes ülésén.  
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

• közigállás.gov.hu honlap 
• www.domsod.hu honlap 

 
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat 
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti 
közzétételére.  
 
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: folyamatos 

 
 
Szűcs Julianna képviselő: Azt nem lehet, hogy esetleg két személyt felvenni, önkormányzat, 
vagy az állam fizeti? Véleménye szerint ez kétemberes feladat, nincs egy nyugodt perce a 
vezetőnek.  
 
Bencze István polgármester: Ezt az önkormányzat fizeti, az állam nem vállal belőle részt.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Most Pongrácz József odakerült, de  nincs meg a megfelelő 
iskolai végzettsége, ezért nem lehet ő vezető, de sokat levett a válláról, van egy ember, akit ott 
tud hagyni, aki ért hozzá. A korábbi vezető korrektül hagyta itt az állást, amit tudott, mindent 
átadott, de volt hogy úgy magára maradt két hétig a 150 közmunkással, hogy nem volt előtte 
gyakorlata ebben. Most van egy olyan ember, aki elméletben és gyakorlatban is helyettesként 
is el tudja látni a feladatot.  
 
Bencze István polgármester: Pongrácz Józsefet helyettesként oda lehet tenni, de vezetőként 
nem. 
 
Szűcs Julianna képviselő: A későbbiekben is lehet rá számítani?  
 
Bencze István polgármester: Ő ott van, ugyanolyan jogokkal, mint a jelenlegi vezető mellett, 
ugyanúgy ott marad, azokkal a tapasztalatokkal.  
 
 
4./  Települési Értéktár Bizottság vezetőségi tagjainak megválasztása 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az Oktatási Bizottság tett a három vezetőségi tagra javaslatot.  
 
Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: A javasolt személyeket – megkeresték, a tisztséget 
vállalják.  
Az Értéktár Bizottság vezetőjének Tarr-Sipos Zsuzsát jelölték, vezetőségi tagnak Varga 
Gézánét és Jancsó Attilát, akik a települést nagyon jól ismerik.  
Az egyes szakterületek képviselő: Gerenday Éva, Faragó Attila, Szomor Dezső, Nagy István, 
Balogh István Ferenc, Kudar Zsolt, Velláné Bucsi Mária, Vass Ilona. A korábbi bizottság 
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mellett is állt egy ennél nagyobb létszámú csapat, az ő nevük ugyanúgy felmerül. A 
szakterületek képviselőinek megválasztása a vezetőség kompetenciája.  
 
Bencze István polgármester: Különböző szakterületekről felmerült 6-8 név, akik segítenék 
ezt a munkát. Kérdezi, hogy a vezetőségbe nincs-e valakinek más jelöltje?  
 
A napirendi ponttal kapcsoltban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…………./2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár 
Bizottság tagjainak az alábbiakat választja meg: 
Tarrné Sipos Zsuzsanna koordinátor, 
Varga Gézáné vezetőségi tag, 
Jancsó Attila vezetőségi tag, 
Gerenday Éva tag,  
Faragó Attila tag, 
Szomor Dezső tag,  
Nagy István tag,  
Balogh István tag,  
Kudar Zsolt tag, 
Velláné Bucsi Mária tag, 
Vass Ilona tag. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

89/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár 
Bizottság tagjainak az alábbiakat választja meg: 
Tarrné Sipos Zsuzsanna koordinátor, 
Varga Gézáné vezetőségi tag, 
Jancsó Attila vezetőségi tag, 
Gerenday Éva tag,  
Faragó Attila tag, 
Szomor Dezső tag,  
Nagy István tag,  
Balogh István tag,  
Kudar Zsolt tag, 
Velláné Bucsi Mária tag, 
Vass Ilona tag. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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5./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Lázár József képviselő, NB. elnöke: A Bizottság a tájékoztatókat megtárgyalta. A bizottság 
egybehangzó álláspontja, hogy becsüljék meg a háziorvosokat, mert Pest megyében 11 
betöltetlen, Budapesten 8 betöltetlen háziorvosi állás van, Magyarországon 500 ezer 
embernek nincs háziorvosa. Három részre bontották a beszámolót, háziorvosoknál szeretné, 
ha megvalósulna:  
2015-ben rendelet született az orvosok iparűzési adó alóli mentesítésére. Tavaly már 
felvetődött, de akkor ezt elvetették, mert szükség volt a bevételre. Kéri, ha az önkormányzat 
költségvetése ezt lehetővé teszi, a 2017. évi költségvetésbe próbálják megoldani. Másik: 
Mindhárom orvosi rendelő műszaki, esztétikai állapot a kívánni valót hagy maga után. Ha 
valaki nem saját döntéséből eredően jut egy szolgálati lakáshoz, a lakás számára nagy, a 
jövedelme nagyobb részét a lakás fenntartására kell fordítania, fűtésre, mert a nyílászárók 
nem megfelelőek, nincs leszigetelve rendelő. Tavasszal rendezték a lakbért. (ismertette a havi 
bérleti díjakat) Javasolja és kéri, fontolják meg a lakbérek esetleges csökkentését. Az I. körzet 
háziorvosa, kérte, amennyiben lehetőség van rá, és lelakhatnák a költségeit, saját költségen 
megcsinálnák a szigetelést.  
A Ráckevei rendelőintézettel kapcsolatban: Amit leírtak a háziorvosok, az nem csak Dömsöd  
problémája. A szakrendelő finanszírozás egy bizonyos létszámra vonatkozik, ha több 
vizsgálatot végeznek (pl. vérvétel) nem kapnak több juttatást. Ha több vizsgálatot végeznek, 
az elavult, elhasznált gépek nem bírják a terhelést, meghibásodnak. Javításuk elviszi azt a 
pénzt, amit egy új gépbe lehetne invesztálni. Ha összefognának a települések és egy magasabb 
fórumon elmondanák a problémát, az országgyűlési képviselő segítségét kérnék, esetleg 
korszerűbb gép beszerzésében előrelépés lehetne.  
Nem egyszer felvetődött már és próbálták idehozni pl. a fizioterápiát, gyógytornát. A 
beszámolóban szerepel, hogy a gyógytornász havonta két embernek ad lehetőséget 
gyógytornára, ugyanakkor a ráckevei rendelőbe jó néhány dömsödi jár, a nem megfelelő 
közlekedéssel fél napokat kénytelen utazni, hogy megfelelő ellátásban részesüljön. Ha ezeket 
itt helyben meg tudnák oldani. A Sarok gyógyszertár épületében próbálkoztak, de a Ráckevei 
rendelőintézet elzárkózott ettől a kezdeményezéstől.   
Harmadik a hétvégi ügyelettel kapcsolatos probléma: A Morrow Medical ráckevei ügyelete 
nem a legjobb, tavaly már próbálkoztak Kiskunlacházához csatlakozni, de elutasították a 
kérést. A beszámoló szerint az ügyeletet hívók 67 %-a indokolatlan hívás. A beteg a rosszullét 
jelentkezésekor nem tudja eldönteni, hogy mire kiérkezik az ügyelet, milyen irányba fordul az 
állapota. Ha sok pénze lesz az önkormányzatnak akkor próbáljon megteremteni egy saját 
ügyeletet, de addig is próbáljanak keresni másik ügyeleti lehetőséget.  
 
Szabó Andrea képviselő:  Az iparűzési adó elengedésével kapcsolatban: Ezt megteheti a 
testület, de annyit kell kérni, hogy ezt a rendelőre fordítsák.  
 
Bencze István polgármester: 2016-ban nem lehet, mert ez a költségvetést befolyásolja, 2017-
es költségvetés tárgyalásakor lehet erről dönteni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Az orvosi lakások műszaki állapotát ismeri, valóban az I. 
körzet lakás és rendelő a legjobb állapotú, a szigetelés előnyére válna. Véleménye szerint az 
háziorvosok jól működnek, a II. körzeti háziorvosa nagyon sokat fejleszt, műszerekben, 
informatikában, benne óriási innováció van, pénzt is költ rá, nem keveset.  
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Lázár József képviselő: Rókusfalvy doktornő – állítólag – 18 éve kéri a kazáncserét. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………../2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátás működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

90/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátás működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
6./ Dömsöd, Kossuth Lajos u. 6701/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy egy a 
határon lévő külterületi ingatlan belterületbe vonását kéri a tulajdonos, az ezzel járó 
költségeket vállalja. Egyébként a rendezési tervvel is összhangban van. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem  hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…………./2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 6701/1 hrsz-
ú és 6813/2 hrsz-ú ingatlanokat belterületbe vonja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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91/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 6701/1 hrsz-
ú és 6813/2 hrsz-ú ingatlanokat belterületbe vonja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
7./ Utcaelnevezésre javaslat 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy a Dömsödi 
Napok keretében vasárnap felavatásra kerül az a szobor, amelyet Horváth Béla faragott, a 
Szabadság út Tavasz utca találkozásánál lévő füves területen. Korábban felmerült ennek a 
területnek az elnevezése, ma már nem igazán gondolja, hogy nevet kellene adni ennek a 
résznek. Az Oktatási Bizottság a „Fejedelem tér” elnevezésre tett javaslatot. 
Kérdezi az OKSB. elnökét, fenntartja-e javaslatát. 
 
Szabó Andrea képviselő: Nem ragaszkodik hozzá, hogy most mindenáron elnevezzék, abból 
indultak ki, ha van egy ilyen szobor, akkor megérdemli, hogy teret is elnevezzenek róla. Nem 
egy kardinális kérdés, csak feltételezi, hogy neve is van a térnek. 
 
Bencze István polgármester: Véleménye szerint ez a területe kicsit ahhoz, hogy egy ilyen 
fogalomhoz kössék, mint a fejedelem. Ehhez a névhez – fogalma szerint – egy nagy-nagy tér 
kellene, amely méltó az elnevezéshez.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A dabi Földműves szobor felállításakor is nevet akartak adni 
a térnek és jogi oldalról megakadt, mivel nincs ház a téren, nincs hova kihelyezni a táblát. 
Maga részéről nem támogatja a tér elnevezését.  
 
Bencze István polgármester: A tér elnevezésének kezdeményezőit nem elmarasztalván, kicsit 
erőltetettnek érzi. A szobor nagyon szép lesz, ápolva lesz a környezete.  
 
Ispán Ignác képviselő kérdezi, hogy van akadálya annak, hogy a teret elnevezzék? Nézzenek 
utána, van-e jogi akadálya.  
 
Bencze István polgármester: Ahhoz, hogy a tér nevet kapjon, és épületet is érintsen, át kell 
nevezni a Szabadság út és a Tavasz utca első házait, amely költséges.  
A jegyző tájékoztatása szerint jogszabály nem tiltja a tér elnevezést akkor sem, ha nincs rajta 
épület, praktikus okból most nem javasolja, a későbbiekben vissza lehet térni. Mégpedig 
azért, mert a szóban forgó terület két utcával azonos helyrajzi számon van, le kell választani, 
új hrsz-ot kap. Eszerint elő kell készíteni, új helyrajzi számmal ellátni a területet, utána lehet 
elnevezni. Ezt követően a teljes Tavasz utcát át kell számozni, illetve a Szabadság utca azon 
oldalát is, amit érint. Visszahozzák a testület elé, ahogy a megosztás megtörtént.  
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8./ Egyebek 
1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Lázár József képviselő: Hogy áll a DAKÖV a munkálatokkal? 
 
Bencze István polgármester: Jól állnak, egy hete nem hangzott el panasz, nem történt 
bejelentés.  
A szippantó részéről volt panasz, két napon keresztül dolgoztak egy utcában, kicserélték az 
összes vákuumszelepet, másnap hajnalban hömpölygött a szennyvíz az utcában. Kiderült, 
hogy egy olyan ingatlanról, amely nincs rákötve a hálózatra, szivattyúval az emésztő tartalmát 
– mintegy 8 m3-t – bele engedték  a rendszerbe, s ez nem erre készült. Tervezik, hogy a 
diákmunka keretében, diákok segítségével felmérik a bekötetlen ingatlanokat. 
 
Lázár József képviselő kérdezi, hogy valaki megállapította, hogy mi ennek a nem új keletű 
problémának a hibaforrása? A vákuumrendszerrel van összefüggésben. 
 
Bencze István polgármester: Napokkal ezelőtt hallotta először, hogy az egész rendszerből 
kispóroltak egy vákuumházat. A beépített vákuumszivattyúk elöregedtek, fel kell újítani.  
 
Lázár József képviselő: Napi szinten hallani a hulladékszállítási problémákról. Kérdezi, hogy 
Dömsödön akad-e van-e probléma a fizetéssel?  
 
Bencze István polgármester: Az átállás nagyon  nehezen megy, téma volt a KDV. Társulási 
ülésen is, de ebben a térségben nincs probléma, a Vertikál Zrt-t nem fenyegeti az összeomlás. 
 
Muzs János képviselő: A DAKÖV-vel úgy volt a megállapodás, hogy a szigeti szaghatást is 
megszüntetik.  
 
Bencze István polgármester: Elkezdték a tárgyalást, június 30. a határidő, de úgy gondolja, 
hogy egy végleges határidőt nyár végére határoznak meg, felvették a kapcsolatot az RSD 
kivitelezőjével is, közösen kell megoldást találni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…………./2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés 
között történt eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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92/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés 
között történt eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szűcs Julianna képviselő: Javasolja megkeresni a szolgáltatót, hogy a Kisdunaparti 
átemelőnél lévő fém építményeket fával vagy nádszövettel borítsák be az esztétikusabb 
látvány érdekében.  Más települések is szépen tudják álcázni. Ez így nagyon igénytelen.  
 
 Bencze István polgármester: Ha megszüntetik a szaghatást, akkor még az önkormányzat is 
felvállalná ezt az esztétikusabbá tételt.  
 
Lázár József képviselő: Kérdezi, hogy a Kunszentmiklósi úti fatarolásnak mi lesz a jövője? 
Azzal indokolta a tarolást, hogy az arató-cséplő géppel nem fér el az úton. 
 
Bencze István polgármester: Megtették a feljelentést a rendőrség felé. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Egyébként kombájnnal, felszerelt asztallal tilos közlekedni.  
Lázár József képviselő: Elmúlt héten rendkívüli testületi ülésen jelezte a Kossuth Lajos utcai 
közvilágítási problémát, azóta sem égnek a lámpák.  
  
Bencze István polgármester: A kolléga még aznap megtette a bejelentést az ELMÜ felé, kb. 
két hét, mire kijavítják.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A szlovákiai füri falunappal kapcsolatban érdeklődik.  
 
Bencze István polgármester: Igen, július 9-én szombaton Fürbe falunapra kapott meghívást 
az önkormányzat. Szeretné, ha elmennének néhányan és képviselnék a települést. Maga 
részéről nem tud részt venni az eseményen családi okok miatt. A küldöttséget Varsányi Antal 
alpolgármester vezetné. 
 
A továbbiakban Csikós Lászlóné képviselő, az OMK. igazgatója tájékoztatta a képviselő-
testületet a XXII. Dömsödi Napok tervezett programjáról.  
 
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 
megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze   István     dr. Bencze   Zoltán 
                      polgármester         jegyző 

 


