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JEGYZŐKÖNYV

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.)
Ülés ideje: 2016. július11.
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, Korona Sándor, 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.
Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli ülés összehívásának okáról. Ismerteti a napirendi
pontokat, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2016. (VII.11.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel
2./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ részleges felújítására pályázat
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
93/2016. (VII.11.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel
2./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ részleges felújítására pályázat
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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1./ A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy Dömsöd
kettőre adhat be pályázatot lakosságszám alapján. A pályázat kiíró úgy határozta meg, ha
többre adnak be, azt prioritási sorrendként is kezelik, eldönthetik, hogy esetleg nem kettőre
adnak, hanem egyre adnak támogatást. Valójában ez egy kérelem, ennek a megvalósítása,
milyen összegek kerülnek bele, ki csinálja, ez már államilag előre eldöntött, itt konkrétan csak
megvalósítási helyszíneket lehet kérni. Egy esetében ki lehet egészíteni futókörrel, 200 vagy
400 méteres gumírozott futókörrel. Megvizsgálták a helyszíneket, melyet az előterjesztés
tartalmaz. A 200 méteres futókört el is tudják ott helyezni, mellette marad annyi zöld terület,
hogy további lehetőséget tudnak kialakítani. (gödör, dobókör stb.) azzal is tudják saját erőből
bővíteni. Ebből látható lesz, hogy nem csak a készet várják. A futókör létesítéséhez ajánlott
önrész vállalása. A futókör bekerülési költsége nettó 30-35 ezer Ft/fm. Az önrész mértékét a
bekerülési költség 10-15 %-ban gondolták meghatározni. Azért választották ezeket a
helyszíneket, mert több generációsban kell gondolkodni, illetve előnyt jelent, ha nevelési
oktatási intézmények ki tudják még használni saját foglalkozásaik keretében. Mindkét
helyszín megfelel annak, hogy 2000 méter sugarú körben találhatóak tőle ilyenek, ki lehetne
ezt így használni. Egyetlen kötelezettséget vállalnak vele, öt évig kell üzemeltetni, a
karbantartás és egyebet is vállalni kell.
Bencze István polgármester: Javasolja a 15 % önrész vállalását, mely 1.050.000.-Ft-ot jelent.
Az előterjesztésben az iskola melletti területet jelölték meg, amennyiben egy másodikra is
lesz lehetőség, ehhez kéri a javaslatokat. tér melletti füves rész jönne számításba. Erről
kérdezi a képviselők véleményét, illetve újabb lehetséges helyszín megjelölését.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A dabi játszótér melletti füves részt tekintették meg, a játszótérnek
van látogatottsága, forgalma, benne van a köztudatban, el is fér, ott már elindult a térnek
egyfajta közösségi célú kialakítása.
Korona Sándor képviselő: A Dabi játszóteret is nagyon támogatná, bár elsőként, mikor a
pályázatot meglátta, a Duna-part jutott eszébe, különleges panorámája lehetne egy ilyen kondi
parknak, ha az iskola mellett megoldható, azt támogatja, de nagyon szeretné, ha a dabi
játszótér mellett is megépülne egy ilyen kiegészítő elemsor. Biztosan lenne létjogosultsága
egy ilyen plusz kiegészítőnek, jól kell megválogatni az eszközöket.
Szűcs Julianna képviselő: A Duna-partot javasolná, ha azt nézik, hogy a gyerekorientáció
mennyi, milyen, az most elég kiemelt övezetté válik. Természetesen a többség véleményének
megfelelően fog szavazni.
Bencze István polgármester: A pályázat megjelenésekor első gondolata a Duna-part volt,
közel a Petőfi fához. Ezek felnőtteknek való erősítő eszközök, a Duna-part pedig gyerekekkel
lesz teli. Veszélyes, mert a nyári időszakban folyamatos autóközlekedés van, ugyan el lehetne
szeparálni, de ez az egy tartotta vissza a Duna-parti megvalósítástól.
Varsányi Antal alpolgármester: Futópályát csak a sportcsarnok mellett tudnak kialakítani,
másodiknak, amennyiben lesz másodikra lehetőség, azért lenne jobb a játszótér mellett, mert
az szem előtt van, a Duna-part télen kihalt, nem veszik igénybe.
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Bencze István polgármester: Ha a Leader pályázat megjelenik, szeretné, ha azt a pénzt – 6-8
millió Ft-ot – a Petőfi fától a strandig lévő területnek a rendbehozatalára fordítanák.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha a másodlagos helyszín a dabi játszótér kiválasztásra kerül,
konkrétan megtörténik a telepítés, ennek elhelyezése, annyi kertészetet kellene végezni, hogy
az utak felőli oldalakról magasabb védősövényt telepíteni, ezek sportolásra jönnek létre, a
sövény valamelyest az út felől jövő port megfogja.
Varga László műszaki főtanácsos: A tereprendezést az önkormányzatnak kell vállalni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………/2016. (VII.11.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében sportparkok és
futókör igénylésére az alábbi tartalommal:
- a dömsödi 1525/2 hrsz-ú ingatlanon egy darab D típusú sportpark, és egy darab
200 méteres futókör;
- a dömsödi 1190 hrsz-ú ingatlanon egy darab D típusú sportpark.
A Képviselő-testület a futókör
költségvetéséből biztosítja.

kialakításának

15%-os

önrészét

saját

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: beadásra 2016. augusztus 15.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
94/2016. (VII.11.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében sportparkok és
futókör igénylésére az alábbi tartalommal:
- a dömsödi 1525/2 hrsz-ú ingatlanon egy darab D típusú sportpark, és egy darab
200 méteres futókör;
- a dömsödi 1190 hrsz-ú ingatlanon egy darab D típusú sportpark.
A Képviselő-testület a futókör
költségvetéséből biztosítja.

kialakításának

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: beadásra 2016. augusztus 15.

15%-os

önrészét

saját
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2./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ részleges felújítására pályázat
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ugyanolyan típusú kormányzati forrás, mint az Ady Endre utca
felújítására vonatkozó pályázat. Ritka, hogy egy hasonló, ugyanabban az időszakban, amíg
van egy le nem zárt pályázat, hogy megítéljenek egy mást is. Meg kell próbálni. Az Ady
Endre utcai pályázat felülvizsgálata megtörtént, átadják döntéshozatalra. Itt a részletes
költségbecslés, nagyon rá fér az OMK-ra.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………/2016. (VII.11.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében a Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központ részleges felújítására. A Képviselő-testület a tervezett
felújítás nettó 431.000-Ft-os önrészét költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2016. július 15.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
95/2016. (VII.11.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében a Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központ részleges felújítására. A Képviselő-testület a tervezett
felújítás nettó 431.000-Ft-os önrészét költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2016. július 15.
Egyebek:
Bencze István polgármester: Az utóbbi időben Korona Sándor képviselővel kapcsolatban úgy
döntött, hogy ma testületi ülésen felszólítja arra, hogy mondjon le képviselői mandátumáról.
Kellemetlen, hogy ilyent kell mondani, de úgy gondolja, ha a képviselő felülvizsgálja az
utóbbi másfél két hónapi szereplését, át kellene, hogy adja a helyét egy olyan képviselőnek,
aki a dömsödi emberekért dolgozik. A képviselő a személyes utálatát, gyűlöletét nem tudja
leplezni, emiatt úgy vezényel le különböző dolgokat a facebook-on, ami dömsödi
képviselőhöz méltatlan. Az iskolai üggyel kapcsolatban is a sajtót pártolta. Az hogy
adminként a településgondokkal foglalkozó oldalon a másik admint letiltja, hogy a keverést
tovább tudja folytatni és olyan ember mellé áll, aki napokon keresztül Dömsödöt gyalázta. Ez
elfogadhatatlan. Kéri, hogy gondolja át, nem biztos, hogy úgy képviseli Dömsödöt, mint

5
ahogy kifelé tálalja. A cselekedetei nem azok, mint a tálalás. Ha nem fog megváltozni, akkor
záros határidőn belül maga fogja kezdeményezni a képviselő-testület feloszlatását. Vannak
dolgok, amit a gyomra nem vesz be és úgy gondolja, hogy a jelenlévő képviselőké sem. A
képviselő fel írt a települési gondok oldalra egy idézetet, kéri, hogy ahhoz tartsa magát, ha
ehhez tartja magát, nincsenek ezek a problémák. Nem kíván az ügy felett vitát nyitni.
Korona Sándor képviselő: A facebook a képviselő-testületnek nem hivatalos oldala, hanem
egy közösségi oldal. Közösen kezelnek egy oldalt és mindig egyeztettek, hogy ha olyan
hozzászólások vannak, azt lehetőleg szedjék le, hogy ne legyen sértő senkinek. Nap közben
nincs ideje ezt kezelni, ezért próbált más tenni ez ügyben. Nem volt egyeztetés. Senkit sem
szeretne megsérteni, a személyiségjogait sérteni, az övét se sértsék. Úgy gondolja, hogy ennek
a testületnek az elmúlt két év alatt aktív tagja volt, olyan munkamódszereket próbált előhozni,
kapcsolatokat, ami segítette a falu munkáját, a testület munkáját. Meglepő számára, hogy egy
közösségi oldal miatt ilyen következtetéseket vonnak le, a munkacsoport, amely létrejött, a
polgármester és a testület munkáját segítette. Két testületi ülésről hiányzott, a többi ülésen itt
volt, szavazott, segített, nem volt öncélú. A facebookot és a testületi munkát összekeverni
meredek dolognak véli. Nem fog lemondani képviselői mandátumáról. Az embereket hallja,
nem csak a facebookon és teljesen másként vélekednek. Legyen egy új választás, áll elébe.
Elsőként küldte el pl. az OMK. felújítására vonatkozó pályázati lehetőséget. Minden
lehetőséget hoz, nem öncélú a tevékenysége. Nem érti, miből következtetnek arra, hogy nem
együttműködő és nem akarja a testület munkáját segíteni.
Kérdezi, hogy mikor álltak mellé, amikor pocskondiázták, soha.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A vitától távol állva, a soha így nem igaz, volt egy olyan
vádaskodás, amikor fb. bejegyzés is született a képviselő érdekében.
Bencze István polgármester: Nem a képviselői munkáról van szó, a személyes gyűlölet
szembe fordította a faluval.
Korona Sándor képviselő: Jogi lépéseket fog tenni.
Szűcs Julianna képviselő: Arról kellene leszokni, hogy egymást piszkálják a képviselők, a
képviselőnek erkölcsi kötelessége egymásért kiállni. Felkerül a fb-ra és lejáratják egymást.
Kérte az elején, hogy legyen zárt csoport a fb-on, ne lássák idegenek.
Muzs János képviselő: Kérdezi, hogy a hétvégi Dömsödi Napokkal kapcsolatban mi a
konkrét teendő a képviselőknek?
Bencze István polgármester: A Dömsödi Napok programját a képviselők megismerték, a
rendezvényen minden képviselőt családjával várnak. A továbbiakban részletesen
megbeszélésre került a német illetve szlovák vendégek részvételével zajló programok, az
ahhoz kötődő vendéglátói feladatok.
dr. Bencze Zoltán jegyző a továbbiakban tájékoztatta a képviselőket a Kunszentmiklósi úti
külterületi vandalizmussal kapcsolatban. Rendőrségi feljelentést tettek, melyet az erdészet
vizsgálata előzött meg. Mivel szabálysértési értékhatáron felüli a kár, ezért bűncselekmény
miatt nyomoz a rendőrség. Mivel nem természetvédelmi terület, így az erdészeti kár mértéke
71.000.-Ft. A további fejleményekről a későbbiekben tájékoztatja a képviselő-testületet.
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Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

