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JEGYZŐKÖNYV

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)
Ülés ideje: 2016. augusztus 18.

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, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott
képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a
képviselők a rendkívüli testületi ülés összehívásának okáról, ismerteti a napirendi pontokat,
majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2016. (VIII.18.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Az Oktatási és Művelődési Központ igazgatói állásra érkezett pályázat
elbírálása
2./ Egyebek
a./ Dömsöd, Napospart 4116 hrsz. ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom törlés
b./ Dömsödi Kajak Kenu Sportegyesület névhasználat engedélyezése
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
108/2016. (VIII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Az Oktatási és Művelődési Központ igazgatói állásra érkezett pályázat
elbírálása
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2./ Egyebek
a./ Dömsöd, Napospart 4116 hrsz. ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom törlés
b./ Dömsödi Kajak Kenu Sportegyesület névhasználat engedélyezése

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Az Oktatási és Művelődési Központ igazgatói állásra beérkezett pályázat elbírálása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: A felhívásra egyetlen pályázat érkezett, melyet az Oktatási
Bizottság megtárgyalt.
Lázár József OKSB tagja: A Bizottság a pályázatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Bencze István polgármester: A Képviselő-testület ismeri a pályázó eddigi munkáját, az
anyagot is, amit összeállított. Bizottsági ülésen felmerült egy bizottsági tag részéről, hogy az
OMK. igazgatójának erősíteni kellene az iskola vezetésével való kapcsolatot, egyrészt, hogy a
pedagógusok nagyobb számban vegyenek részt Dömsöd közéletében, elsősorban a nemzeti
ünnepeken.
Lázár József képviselő: Legutóbb az iskola és a társulat adták közösen műsort, nevelőként
bekapcsolódnak és a gyerekek is azért bekapcsolódnak az OMK műsorába, testületileg nem,
ezen lehetne egy kicsit változtatni, aktívabbá tenni.
Muzs János képviselő: Az a példa hiányzik a gyerekeknek, amit nem kapnak meg, azt
kellene erősíteni, azt a példát.
Csikós Lászlóné képviselő, pályázó: Ettől függetlenül jó a kapcsolatuk az iskolával,
óvodával, zeneiskolával, bármilyen rendezvényben számíthatnak egymásra.
Az tény, amióta a KLIK-hez tartoznak, egy kicsit behúzták a féket.
Lázár József képviselő: Véleménye szerint az, hogy egy községi ünnepségen, mint
magánember részt vegyenek, nem a KLIK-re tartozik, ha itt él ebben a faluban, akkor
elvárható, hogy ott legyen az ünnepségen.
Bencze István polgármester: A bizottsági ülésen a pályázó – Csikós Lászlóné – kérte, hogy a
2017-es költségvetésben egy kicsit több jusson a Művelődési háznak a működésre. Egyetért,
jelenleg méltatlanul kevés az összeg, amit önállóan költhet el.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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……./2016. (VIII.18.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központ igazgatói állására kiírt pályázat eredményeként 2016.
szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig Csikós Lászlónét magasabb vezetőként
megbízza.
A Képviselő-testület Csikós Lászlóné vezetői illetménypótlékát a pótlékalap
200%-ban határozza meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 6 fő (Csikós Lászlóné képviselő személyes érintettség miatt
nem szavazott)
A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
109/2016. (VIII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központ igazgatói állására kiírt pályázat eredményeként 2016.
szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig Csikós Lászlónét magasabb vezetőként
megbízza.
A Képviselő-testület Csikós Lászlóné vezetői illetménypótlékát a pótlékalap
200%-ban határozza meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Bencze István polgármester: Dömsöd neve elég gyakran szerepel a sajtóban. Kéri a
képviselő-társakat – most Szűcs Juliannáról szóló legutóbbi Indexes cikk kapcsán – szeretné
mondani, ha ilyen van, akkor ki kell hangsúlyozni, hogy nem dömsödi képviselőként
nyilatkozott, vagy csinált valamit. Az utóbbi hónapokban Dömsöd neve elmarasztalóan
hangzik el, végre az olimpiai bajnok kapcsán van egy pozitív dolog, és Dömsöd helyett
Dömös hangzik el az RTL klubon. Helyreigazítást kért, nem reagáltak.
Szűcs Julianna képviselő: Nem Ő mondta, hogy önkormányzati képviselő. Míg a jelenlévő
képviselők pártsemlegesek, addig ő a kormányzópárt tagja. Az Index cikkét kreálták a
lejáratásukra. Ide nem tartozik magyarázattal, a párt felé tartozik, a párt kiállt érte,
felelősségre vonja, akit kell, ha úgy ítéli meg, akkor perre viszi. Ismételten megjegyzi, hogy
nem az ő cikke, a fényképét hozzá szkenelték. A net hírszerkesztői munkát becsülettel vállalja
és csinálja, ez a dolga, azt nem tilthatják meg, hogy a fb-on tegye, ez kötelessége. Az, hogy az
ellenzéki pártok és az Index mit jelentet meg, azért tartsa az Index a hátát. Rajta keresztül a
pártját támadják.
Bencze István polgármester: Az magánügye, hogy mivel foglalkozik, de ha dömsödi
képviselőként próbálják elmarasztalni, …
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Varsányi Antal alpolgármester: Ez a megnyilvánulás nem a dömsödi képviselőséghez
kapcsolódik.
Bencze István polgármester: Az Index ehhez akarta kapcsolni.

2./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző szóban összefoglalta az írásbeli előterjesztést.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………../2016. (VIII.18.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a dömsödi 4116 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Naposparton
található az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési- és
terhelési tilalom törlésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy a törlés
iránt intézkedjen.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31-ig
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
110/2016. (VIII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a dömsödi 4116 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Naposparton
található az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési- és
terhelési tilalom törlésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy a törlés
iránt intézkedjen.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31-ig
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3./ Dömsödi Kajak Kenu Sportegyesület névhasználat engedélyezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Korona Sándor képviselő: Sajnálatosnak tartom, hogy ebben a jobb sorsra érdemes faluban
amint egy jó dolog elindul, vagy jó kezdeményezés jelenik meg! Egy idő után különböző
érdekek és számítások miatt azok kezdenek osztódni és egymás ellen hatni.
A DUSE képviseletében korábban hasonló módon nyilatkozatok amikor is a hozzájuk került
a kajak-kenu szakosztály. Miszerint nem jelent semmilyen kötelezettséget és anyagi terhet az
új vizes szakosztály működése az Önkormányzat számra. Ehhez képest, folyamatosan
támogatást kérnek, hivatkozva, hogy mennyi Dömsödi, gyerek és felnőtt jár hozzájuk!
Helyettük de ebben a témában az Önkormányzatnak kellett, s kell pályázni, a kötelezettséget
vállalnia! A kikötő pont és az egész pályázat is komoly gondot jelenthet, ha megvalósul,
megnyerjük. Ki és kivel és milyen célból fog szerződni, ki és mit mikor, s hogyan fog
használni?
Személy szerint nem látom életképesnek, hogy egy hasonló felépítésű és célú vízi sport
egyesület jöjjön létre Dömsödön. Zavaró lenne, hogy szinte hasonló a nevük, a
tevékenységük.
Jobb lenne, ha Önkormányzati, vagy külsős moderálás, segítség mellett a két egymásnak
feszülő lelkes és kajak-kenu sportot szerető csapat újra egymásra találna. A megosztás nem
vezet jóra.
Én ebben a helyzetben így, ilyen formában nem támogatom a név használatot. Legyen más a
nevük, s a Dömsöd elnevezés kerüljön máshová. Pl.: Kajak-kenusok Dömsödi Sport
Egyesülete.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2016. (VIII.18.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Dömsödi
Kajak Kenu Sportegyesület nevű civilszervezet számára, hogy a „Dömsödi”
kifejezést elnevezésében használja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
111/2016. (VIII.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Dömsödi
Kajak Kenu Sportegyesület nevű civilszervezet számára, hogy a „Dömsödi”
kifejezést elnevezésében használja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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Képviselői hozzászólások:
Lázár József képviselő: Dömsödi Napokkal kapcsolatban: Új időpontban volt, s voltak
programok, amikor csak lézengtek. Mikor tudnak leülni és megbeszélni, mi lenne az ideális
időpont, amikor nem huszonöten lennének. A fellépő művészek valamennyi tiszteletet
érdemelnének.
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint ez kimondottan a helyszínválasztás és a
dömsödi lakosság az oka. A focimeccseken is 60 látogató van, annak fele dömsödi.
Lázár József képviselő: Mit lehetne, mit próbáljanak meg változtatni rajta?
Varsányi Antal alpolgármester: Egynaposra kellene szervezni a falunapot.
Csikós Lászlóné képviselő: A Dömsödi Napok szervezésekor próbálták úgy beosztani az
időt, hogy ebéd után pihenésre is legyen idő, utána kezdődtek a programok, fél kettő, két
órakor. Szabadtérre tervezték és mindkét nap műsor kezdéskor szakadt az eső, nem mozdultak
ki az emberek az otthonukból. Mindegy hány órakor van, ha esik az eső, nem jönnek még
akkor sem, ha előreváltott jeggyel rendelkeznek.
A programokat lehetne népszerűsíteni hangosbemondón keresztül is, felhívni a lakosság
figyelmét. A reklám, plakátok, szórólapok, interneten is kellően megvolt a tájékoztatás.
Bencze István polgármester: Abban maradtak, hogy a szeptemberi testületi ülésre lesz egy
kimutatás, mi mennyibe került, továbbá január-februárban újra gondolják a 2017. évi
Dömsödi Napokat.
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

