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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.)  
Ülés ideje: 2017. március 29.  
 
 
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.  Huszár Péter Bence Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető, Vargáné 
Ágoston Julianna főépítész, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Béczi János Sportcsarnok 
vezető, Köntös Ágnes DLAMI igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mászáros 
Pálné Gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgató, Madarász Mária óvodavezető-helyettes, 
Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 
Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea  (6. napirendi pont után 
érkezett)  Szűcs Julianna képviselők, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető (jegyzőt helyettesíti), 
Vargáné Ágoston Julianna főépítész, dr. Tenke Edit Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető-
helyettes, Christoph Gáborné GYEJO. vezető, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, 
Madarász Mária óvodavezető-helyettes, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő. 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, a jelenlévő intézményvezetőket, a 
meghívottakat. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselőből 8 képviselő jelen van, az 
ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra 
bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  
 

…/2017. (III.29.) 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 eseményeiről 
3./ A Díszpolgári cím, valamint az önkormányzati kitüntetések és elismerő címekről és 
adományozásuk rendjéről 
4./ A Közszolgálati tisztségviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása 
5./ Az avar és kerti hulladék égetéssel kapcsolatos önkormányzati szabályozás  
6./ Óvodavezetői pályázat kiírása 
7./ Dömsöd Nagyközség Településképi arculati kézikönyvének és településképi 
rendeletének elkészítése 
8./ Sportegyesület alapítása  
9./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 2622/4 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése 
10./ Egyebek 

a./ Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tanszak bővítés 
b./ Dömsöd Testvérkapcsolatait  Segítő Egyesület 
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Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

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

36/2017. (III.29.) 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 eseményeiről 
3./ A Díszpolgári cím, valamint az önkormányzati kitüntetések és elismerő címekről és 
adományozásuk rendjéről 
4./ A Közszolgálati tisztségviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása 
5./ Az avar és kerti hulladék égetéssel kapcsolatos önkormányzati szabályozás  
6./ Óvodavezetői pályázat kiírása 
7./ Dömsöd Nagyközség Településképi arculati kézikönyvének és településképi 
rendeletének elkészítése 
8./ Sportegyesület alapítása  
9./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 2622/4 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése 
10./ Egyebek 

a./ Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tanszak bővítés 
b./ Dömsöd Testvérkapcsolatait  Segítő Egyesület 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: 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:  
 

…………../2017. (III.29.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

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

37/2017. (III.29.) Kt. számú 
Határozat 
 



3 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Első alkalommal kerül a képviselők elé ilyen formában az 
előterjesztés, mely a heti polgármesteri hírlevelek összesítése. Így a képviselők bővebb 
tájékoztatást kaphatnak a két ülés közötti időszak eseményeiről. Kiegészítésként elmondja, 
hogy a képviselő-testület megbízásának eleget téve, felkereste azon ingatlanok tulajdonosait, 
amelyek az esetlegesen építendő orvosi rendelő komplexum helyszíneként javaslatba 
kerültek.  
A Pósa Lajos utcai ingatlan az önkormányzat számára nem eladó, más vevővel állnak 
megegyezés alatt.  
A Kertész utcai ingatlan vételárát 8 millió Ft-ban jelölte meg a tulajdonosa. 
A Tavasz utca Ady Endre utca sarkon is van egy üres telek, mirelites bódé áll rajta,ezért a 
telekért 5 millió Ft-ot kérnek.  
 
Szűcs Julianna képviselő kérdezi, hogy a közmű bent van-e ezeken a telkeken?  
 
Bencze István polgármester: Tudomása szerint nincs.   
 
Korona Sándor képviselő: Volt egy tájékoztatás az ügyelettel kapcsolatban, kiderült, hogy 
voltak gondok az ellenőrzés során, a ráckevei bizottság is megállapított hiányosságokat. Arról 
volt szó, hogy ezt pótolni kell.  
 
Bencze István polgármester: Magát az ügyeleti rendszert nem érinti, a szerződést úgy kell 
módosítani, hogy nem lehet második autó a szerződésben, mert jogszabály szerint az autóban 
csak orvos ülhet. Az eredeti szerződésben pedig mentőtiszt szerepel.  
 
Korona Sándor képviselő: Elhangzott, hogy Dömsödre a lakosságarányhoz képest 
indokolatlanul sok esetben hívják ki az ügyeletet. Mihez képest indokolatlan? Miből szűrték 
le, hogy indokolatlanul magas.  
 
Bencze István polgármester: A létszámarányokhoz képest, Dömsödre lényegesen többször 
kellett kimenniük, mint Ráckevére. Ezek a számadatok az éves jelentésükben szerepelnek is.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Jó lenne, ha nem csak számadatokat közölnének az általuk 
indokolatlan hívásokról, támasszák alá, hogy milyen esetekhez hívták az ügyeletet, (név 
nélkül)  ami álláspontjuk szerint indokolatlan volt.  
 
Muzs János képviselő: Február 28-án tárgyalt a polgármester az Impulsus Kft-vel az 
energetikai pályázattal kapcsolatban. Lehet tudni bővebbet,  kivitelezési, vagy a bírálati 
témában tárgyaltak? 
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Bencze István polgármester: Március 30-án az Impulsus Kft. a kivitelezők és a pályázatban 
érintett intézményvezetők közreműködésével projektnyitó megbeszélést tartanak, ahol 
összehangolják a munkálatok időbeli menetét.  
 
Muzs János képviselő: Amikor az Impulsus Kft. lett pályázati győztesként megnevezve arról 
volt szó, hogy vannak a környéken illetve itt helyben is olyan vállalkozók, akik napelem 
telepítéssel foglalkoznak. Mivel nem lehetetett őket bevonni a pályázatba, szóba került, hogy 
a kivitelező figyelmébe ajánlják a helyi vállalkozók esetleges alkalmazását a kivitelezés 
során.  
 
Bencze István polgármester: Ez megdőlt azzal, hogy előzetes közbeszerzést bonyolítottak le, 
még nem nyerték meg a pályázatot, már ki volt jelölve a kivitelező. Ebbe a pályázatba esély 
sem volt, hogy az önkormányzat választja ki a kivitelezőt. 
A holnapi megbeszélésen a kivitelezőkkel erről beszélnek, hogy kérésként merült fel a helyi 
vállalkozók bevonása.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

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

38/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
3./ A Díszpolgári cím, valamint az önkormányzati kitüntetések és elismerő címekről és 
adományozásuk rendjéről 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Ispán  Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és a módosításokkal elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István polgármester: Korábban február 15. volt a javaslat leadásának határideje. 
Miután a Dömsödi Napok megrendezése átkerült július  közepére, így a kitüntetések 
javaslattételének határideje is ehhez igazoldóan kitolódnak március 31-ig. 
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Varsányi Antal alpolgármester: Nem örül annak, hogy a posztumusz díj belekerült a 
rendeletbe, véleménye szerint más fajta megemlékezés kellene róla, nem a Dömsödért 
Emlékérem. 
A március 31-ét a díj átadáshoz viszonyítva korainak tartja, lehetne április 30. a végső 
határidő a javaslat benyújtására. 
 
Muzs János képviselő: Oktatási Bizottsági ülésen is beszéltek a Dömsödi Napokról, hogy 
szűkíteni szeretnék a rendezvény időtartamát. Mivel ütközik a díjátadó, a műsor, a bál, 
felmerült egy olyan lehetőség, hogy esetleg az augusztus 20-i ünnepség is alkalmas lenne. A 
rendelet-tervezet szerint a mindenkori évenként egyszer megrendezésre kerülő önkormányzati 
ünnepségen kell átadni a kitüntetést, s ez esetleg lehetne az Augusztus 20-i ünnepség is. Az 
augusztus 20-i ünnepség látogatottsága elég szerény szokott lenne, ha arra áttennék a díjak 
átadását, meg tudnák mozgatni a lakosságot is és a Dömsödi Napok programján is tudnának 
szűkíteni, ki tudnák venni, mert ez volt a műsor szűkítésének is az egyik akadálya, hogy össze 
kell hozni a bált, a kitüntetést, a külföldi vendégek fogadását stb. Bizottsági ülésen ez 
beszélgetés szintjén merült fel, esetleg a vélemény ennek figyelembevételével módosítható. 
 
Bencze István polgármester: Ebben az évben nem javasolná, szeptembertől a későbbiekben 
bármikor lehet módosítani ezt az időpontot. Nagyon végig  kell gondolni, nem biztos, hogy jó, 
mert a hagyomány szerint ehhez díj kiosztóhoz tartozik egy un. beszélgetős állófogadás, 
melyet augusztus 20-án a téren nem tudnak megcsinálni. A Dömsödi Napok megnyitójának 
tekintélye ezzel az eseménnyel emelkedett. Ha az emlékérmek és a díszpolgári cím átadása 
átkerülne augusztus 20-ra, akkor a Dömsödi Napok megnyitójára a testvértelepülések 
köszöntése mellett valami más, tartalmas dolgot kell kitalálni. Az nem igazán tetszene, hogy 
kétnapos program, szombat délután elkezdeni testvér települések köszöntésével a programot.  
Egyébként az alpolgármester javaslatával, úgy a javaslatok benyújtásának határidejére, úgy a 
posztumusz díjra vonatkozóan egyetért.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: Oktatási Bizottsági ülésen beszéltek erről, személyes véleménye, 
hogy augusztus 20-ra átvinni a díjátadást nem javasolná, nem tartja elegánsnak szabadtéren 
egy díszpolgári cím átadását. Ha bevinnék a templomba az ünnepséget, a templomban történő 
átadást el tudná képzelni, de szabadtéren nem. 
 
Lázár József képviselő: Javasolja, hogy most zárják le, szeptemberig van idő, egy későbbi 
időpontban erre szenteljenek egy napirendet, amikor átbeszélik és meglapozott döntést 
hozhatnak. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete posztumusz kitüntető cím 
adományozását nem kívánja rendeletben szabályozni. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
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A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő 
határozatot: 
 

39/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete posztumusz kitüntető cím 
adományozását nem kívánja rendeletben szabályozni. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………../2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kitüntető címekre vonatkozó 
javaslattétel végső határidejét minden év április 30-ában kívánja megjelölni. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

40/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kitüntető címekre vonatkozó 
javaslattétel végső határidejét minden év április 30-ában kívánja megjelölni. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

6/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet 
a Díszpolgári cím, valamint az önkormányzati kitüntetések és elismerő címekről és 
adományozásuk rendjéről 
 
A rendelet kihirdetve: 2017. április 21. 
A rendelet hatályba lép: 2017. április 21. 

 
4./ A Közszolgálati tisztségviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy évtizedek óta 
július 1. a köztisztviselői nap, eddig munkaszüneti nap volt, amikor a köztisztviselők közös 
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szabadidős programon vettek részt. 2017-től nem állami rendelkezés alá tartozik, az 
önkormányzatok dönthetnek arról, hogy a köztisztviselői napot továbbra is munkaszüneti 
nappá nyilvánítják.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Egyetért, de a rendelet-tervezetből nem derül ki, kinek a 
részére. A köztisztviselők részére.  
 
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 rendelet: 
 

7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet 
a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2017. április 21. 
A rendelet hatályba lép: 2017. április 21. 

 
5./ Az avar és kerti hulladék égetéssel kapcsolatos önkormányzati szabályozás  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság megtárgyalta, álláspontja, hogy 
megszüntetni semmiképpen nem akarják, az időpontot tologatni sem célszerű. javasolják 
továbbra is a rendeletben meghatározott szerdai és pénteki napon az égetést, nem 
változtatnának.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A cég ajánlatában szerepel, hogy májustól szeptemberig 
tüzeljenek, véleménye szerint akkor van a legkevesebb égetni való. 
Egyetért, hogy szabályozni kell a tüzelést, de a kerti hulladék égetése elenyésző része az 
összes szennyezésnek.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………../2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék 
égetésével kapcsolatos helyi szabályozást nem kívánja módosítani.. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

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

41/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék 
égetésével kapcsolatos helyi szabályozást nem kívánja módosítani.. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
6./ Óvodavezetői pályázat kiírása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy mint ismert, 
Orosz Lajosné óvodavezető nyugdíjba vonul, az álláshely betöltésére pályázatot kell kiírni.  
 
A  napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………../2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testülete a módosított 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Dömsödi Nagyközségi Óvoda 
(székhelye: Dömsöd, Dózsa György út 27/A.) óvodavezetői állására az alábbiak szerint: 
- beosztás: magasabb vezető 
- az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a munkakör betöltéséhez szükséges 
jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség, és képzettség (2011. évi CXC. 
tv. 67. §) 
- az állás betöltéséhez szükséges egyéb előírás: a magasabb vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető 
- szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai gyakorlat, előnyt jelent legalább öt év feletti 
közoktatási intézményvezetői gyakorlat 
- bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban meghatározott illetmény és magasabb vezető 
pótléka  
- a vezetői megbízás kezdő időpontja: 2017. augusztus 1. 
- a vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2022. július 31.  
- a vezetői megbízás időtartama: 5 év  
- a pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétől számított 30 
nap. 
- pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a 
feltételeknek való megfelelés igazoló dokumentumok másolata, részletes szakmai 
önéletrajz, vezetési program, felhatalmazó nyilatkozat a pályázatba történő betekintéshez.  
- a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség 
polgármesteréhez kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). A pályázatot három 
példányban, lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni „óvodavezetői 
pályázat”. 
- a pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31-ig. 
- egyén feltételek: Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért 
nem vezet eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezik pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri 
alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az 
intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-
szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség 
megszerzését. Az e bekezdés szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel 
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meghosszabbítható, amennyiben az érintett az intézményvezetői megbízását követően az 
intézményvezetői szakképzettséget megszerezte. 
 
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában a 
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti 
közzétételére, és a pályázati eljárással kapcsolatos további előkészítő feladatok 
végrehajtására.  
 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 
Határid ő: 2017. július 31. 

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

42/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testülete a módosított 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Dömsödi Nagyközségi Óvoda 
(székhelye: Dömsöd, Dózsa György út 27/A.) óvodavezetői állására az alábbiak szerint: 
- beosztás: magasabb vezető 
- az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a munkakör betöltéséhez szükséges 
jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség, és képzettség (2011. évi CXC. 
tv. 67. §) 
- az állás betöltéséhez szükséges egyéb előírás: a magasabb vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető 
- szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai gyakorlat, előnyt jelent legalább öt év feletti 
közoktatási intézményvezetői gyakorlat 
- bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban meghatározott illetmény és magasabb vezető 
pótléka  
- a vezetői megbízás kezdő időpontja: 2017. augusztus 1. 
- a vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2022. július 31.  
- a vezetői megbízás időtartama: 5 év  
- a pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétől számított 30 
nap. 
- pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a 
feltételeknek való megfelelés igazoló dokumentumok másolata, részletes szakmai 
önéletrajz, vezetési program, felhatalmazó nyilatkozat a pályázatba történő betekintéshez.  
- a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség 
polgármesteréhez kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). A pályázatot három 
példányban, lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni „óvodavezetői 
pályázat”. 
- a pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31-ig. 
- egyén feltételek: Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért 
nem vezet eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezik pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri 
alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az 
intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-
szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség 
megszerzését. Az e bekezdés szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel 
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meghosszabbítható, amennyiben az érintett az intézményvezetői megbízását követően az 
intézményvezetői szakképzettséget megszerezte. 
 
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában a 
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti 
közzétételére, és a pályázati eljárással kapcsolatos további előkészítő feladatok 
végrehajtására.  
 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 
Határid ő: 2017. július 31. 

 
7./ Dömsöd Nagyközség Településképi arculati kézikönyvének és településképi 
rendeletének elkészítése 
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést – 
melyben több pont volt megjelölve – megtárgyalta, az első pontot elfogadásra javasolja, a 
második pontnál a főépítész vezetésével javasolják az arculati kézikönyv elkészítését, külső 
segítség bevonásával. A lakossági fórum időpontját 2017. április 24-én 18 órára javasolják.  
 
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: A települési arculati kézikönyvet és a településképi 
rendeletet minden önkormányzatnak október 1-ig el kell készítenie, az előterjesztésben ennek 
menetét, folyamatát írta le. Első lépése a lakossági fórum. Az arculati kézikönyv egy ajánlás 
az építkezők részére, hogy milyen épületeket, kerítéseket, utcarészleteket szeretne a település 
a jövőben is, a rendeletben pedig konkrétan kerülnének leírásra azok a településképi elemek, 
amelyről már korábban is szó volt, hogy lehet ellenőrizni, beleszólni, milyen szankciókat, 
büntetést lehet alkalmazni. A települési arculati kézikönyv széleskörű társadalmi egyeztetésen 
alapul, ezt követően egy sok fotóval illusztrált anyag készül el, amely ismét egy lakossági 
fórum elé kerül, ezt követően fogadja el a képviselő-testület. Mikor ezek elfogadásra 
kerülnek, a HÉSZ-t is módosítani kell ennek megfelelően. Erre több cégtől kért árajánlatot, 
mely az előterjesztés melléklete. Több szakmai fórumon is részt vett, ahol a TAK 
készítésének módjáról, tapasztalatokról tájékozódott. Célszerűnek tartaná, ha helyben 
készülne, helyi tervezők, helyben élő lokálpatrióták és azok, akik szeretnének ebben részt 
venni, a bizottság is támogatta ezt a gondolatot. Aki ebben szeretne részt venni, a neveket, 
egyesületeket szívesen várja.  
 
(Szabó Andrea képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 9 fő) 
 
Bencze István polgármester: 2-5 millió Ft. közötti árajánlatok érkeztek a TAK elkészítésére, 
egy millió Ft-ot kap minden település erre a célra az államtól. Ennél sokkal többet nem 
szeretne költeni erre a célra, ezért gondolta, hogy a főépítész vezetésével helyben oldják meg. 
 
Szűcs Julianna képviselő: A Településfejlesztési Bizottság külsős tagja Tarr-Sipos Zsuzsa, 
akinek városépítészeti végzettsége, tapasztalata van. Tudomására jutott, hogy felvételre került 
egy bányamérnök, s Tarr-Sipos Zsuzsa közel 8 hónapja vár álláslehetőségre. A főépítész 
asszonynak nagyon tudna segíteni ebben a projektben,   
 
Bencze István polgármester: Ez nem ide tartozik, az egyebekben visszatérhetnek erre, az 
előterjesztéssel kapcsolatban kéri a képviselők véleményét.  
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Azért alkalmaznak főépítészt, hogy az arculati kézikönyv elkészítését végezze, nagyon jó, ha 
vannak helyi erők, akikre lehet számítani. A főépítész kér egy listát, akit javasol a testület, 
benne lehet.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Úgy gondolja, hogy ilyen horderejű munkát nem lehet társadalmi 
munkában kérni. 
 
Muzs János képviselő: Úgy tudja elképzelni, hogy a főépítész vezetésével megalakul egy 
team, meghatározva, kik vesznek benne részt. Ha van ehhez egy hozzárendelt keretösszeg, a 
főépítész által kiemelt segítőket valamilyen szinten, akár költségtérítés, akármilyen címszó 
alatt dotálni. Akinek van szakmája, munkahelye mellett időt, energiát fektet bele, aki oda   
 
Bencze István polgármester: Ebben a stádiumban még nem tartja indokoltnak, lehet majd 
alkudni a pénzről, ha látják, mi a feladat… nincsenek még abban a stádiumban, hogy 
alkudozzanak. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Amikor a Pestterv készítette a rendezési tervet, volt egy 15-
20 fős csoport, akik miután meghirdették idejöttek, mert fontosnak tartják. (29.28) Az 
semmiféle pénzt ne kapjon, magát a munkát annak a cégnek kell elvégezni, akit ezért fizetnek.  
Szeretné, ha Tarr-Sipos Zsuzsa részt venne ebben, de nem ő végzi el a munkát, mert erre 
nincs olyan vállalkozása. Az építész mellett egy céget fognak megbízni, akiknek itt van az 
ajánlatuk.  
 
Bencze István polgármester: Öt ajánlat érkezett, a bizottsági ülésen abban maradtak, hogy 
egyetlen céget sem bíznak meg, hanem a főépítész vezetésével egy helyi szakemberekből álló 
csoporttal készítik el.  
 
Ispán Ignác képviselő: Az árajánlatok között azért van ilyen nagymértékű eltérés, mert nem 
mindenki vállalja minden rész elkészítését, van, aki teljes elkészítést, van, aki csak egy 
bizonyos részét.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Meg kell csinálni, mert hasznos lesz. Kíváncsi, mintának mit 
fognak bele tenni. Dömsöd nem olyan település, ahol valamilyen egységes stílus van, jó, hogy 
ad az állam ehhez pénzt, de a vízelvezetésre, az árkok kitisztításához nagyobb szükség lenne.  
 
Bencze István polgármester: A határozati javaslat utolsó mondatában van a lényeg, a 
kézikönyv akkor éri el célját, iránymutatást, igényesebb környezetkultúra  iránti igényt 
fejleszt ki a helyiekben, ha helyben készül a helyi lakosok, lokálpatrióták, építész  
szakemberek összefogásával. Nem határolja el magát attól,  hogy valamikor szóba kerület a 
díjazás, de ma nem, ma arról kell dönteni, hogy megcsinálják a kézikönyvet és ilyen útmutató 
alapján. Arról nem kell dönteni, hogy ennek és ennek adjunk ennyi és ennyi összeget.  
 
Korona Sándor arról kel dönteni, hogy helyben csinálják-e vagy kiadják több millió Ft-ér. 
Az az álláspont, hogy helyben. Most előállt egy olyan szituáció, hogy lesz egy személyi váltás 
a hivatalon belül a műszaki osztályon… 
 
Bencze István polgármester: Nem befolyásolja, a személyi kérdés nem befolyásolja, mert a 
jelenlegi kolléga még dolgozik, mikor a TAK-nak már kész kell, hogy legyen.  
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Szűcs Julianna képviselő: Úgy gondolja, hogy a városépítész jobban tudná képviselni ezt a 
feladatkört a főépítész keze alá dolgozva… 
 
Bencze István polgármester: Megköszönik a segítségét, ha segít benne, oszlopos tagja lesz a 
bizottságnak, nincs összefüggésben Varga László álláshelyével.  
 
Bencze István polgármester:  Nem képviselő-testületi kérdés, jegyzői kompetencia. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Ez nem képviselő kérdés, amikor van szakember, nem szakember 
tölti be a hivatalt április 1-től. 
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Varga László jelenleg határozott idejű kinevezett 
köztisztviselő. Nem írta le, hogy változtatni szeretne, nincs miről beszélni. Nincs miről 
beszélni, nincs üres állás. 
 
Korona Sándor képviselő: Akkor nem lesz. 
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: De lesz, ha nyugdíjba akar menni, év végével elmehet, 
ha úgy dönt, de addig nem mondhatják, hogy álljon fel, majd akkor, ha betölti az időt, 
dönthet,Ez nem tartozik ide. Jelenleg minden hely betöltött, jelenleg az önkormányzatnál 
létszámstop van az öt évvel ezelőtti pályázat miatt. Ha valakiben gondolkodnak, akkor előtte 
valakitől el kell köszönni.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Akkor arról van szó, hogy nem kerül be Varga László mellé új 
munkatárs. 
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Arról sincs szó, hogy nem kerül be, ha bekerül, azt 
jelenti, hogy a polgármesteri hivatalon belül valaki más munkafeladatot kap. Nincs itt a 
jegyző, erről írásban még nem látott semmit, nem tudnak válaszolni a kérdésre.  
 
Bencze István polgármester: Nem képviselő-testületi és nem polgármesteri kompetencia. 
Jegyzői hatáskör. 
 
Szabó Andrea képviselő: Van egy jól működő műszaki osztály, amennyiben megoldható  
lenne, jó lenne helyiség elkészteni, az lenne az ideális, a külsősök elég nagy árkülönbséggel 
készítenék, a tartalma nem egyforma. Nyilván az tudná a legmegfelelőbben elkészíteni, aki a 
települést ismeri. Van itt egy olyan szakember, aki régóta a szakmában van, települési 
mérnök, szeretnék mindannyian itt látni a munkaközösségben. Évek óta sokat tesz a faluért. 
Jegyzővel beszélgetve van ilyen terv a jövőre, hogy megnyerni ide dolgozni, ha efelé 
mennének, jó lenne ezt képviselni, ha nem dönthetnek álláshelyek felől.  
 
Bencze István polgármester: Ha a képviselő-testület biztosít ősztől egy újabb álláshelyet a 
hivatalban, akkor megoldható lehet, úgy, ha más intézménynél zárol egyet. 
 
Szabó Andrea képviselő: Az arculati kézikönyvet javaslata szerint itt kellene elkészíteni 
helyben, ha egy mód van rá.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az 
alábbi határozati javaslatot:  
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………../2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a települési 
arculati kézikönyvet egy az önkormányzati főépítész asszony vezetésével létrehozandó, 
képviselő-testület által javasolt csoport segítségével alkossák meg. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

43/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a települési 
arculati kézikönyvet egy az önkormányzati főépítész asszony vezetésével létrehozandó, 
képviselő-testület által javasolt csoport segítségével alkossák meg. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a partnerségi rendelet-tervezetet. 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  
 

8/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet 
a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
 
A rendelet kihirdetve: 2017. április 21. 
A rendelet hatályba lép: 2017. április 21. 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az SZMSZ módosítására vonatkozó rendelet-
tervezetet: 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet. 
 

9/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet 
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2017. április 21. 
A rendelet hatályba lép: 2017. április 21. 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a lakossági fórum időpontjára vonatkozó 
alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2017. (III.29.) Kt.számú 
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Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési arculati 
kézikönyvvel kapcsolatos lakossági fórumot 2017. április 24-én 18 órától tartja a Petőfi 
Sándor Oktatási és Művelődési Központban. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: 2017. április 24. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

44/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési arculati 
kézikönyvvel kapcsolatos lakossági fórumot 2017. április 24-én 18 órától tartja a Petőfi 
Sándor Oktatási és Művelődési Központban. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: 2017. április 24. 

 
8./ Sportegyesület alapítása  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Hajós, 
Koenig család szeretné a Dömsödi nevet használni a Dömsödi Nyaralók Független Vízisport 
Egyesület elnevezésben. Az átvágásnál van a telephelyük, szeretnék a Dömsödi nevet 
használni. Az egyesületbe bárki részt vehet, nem csak a Hajós, Koenig, Gál család tagjai.  
 
Muzs János képviselő: Az átvágásnál lekerítették a partszakaszt, számára eléggé zárt ez a 
környezet. Miért válik dömsödivé, ha megkapján az engedélyt a Dömsöd név használatához, 
ha  le van kerítve? A dömsödieknek ebben lesz-e szerepe?  
 
Bencze István polgármester: A kapu nyitva áll, azért kerítették le a területet, mert teherautó 
számra raktár le a szemetet, semmi más oka nincs, senkit nem akarnak kizárni. 
Ha megalakulnak, meg fogják hirdetni, bárkit szívesen látnak az egyesületben.  
 
Muzs János képviselő: Ettől függetlenül kérdezte, hogy a dömsödieknek ebben lesz-e valami 
szerepe? 
 
Szűcs Julianna képviselő: Megkereste a  Hajós család egyik tagját, gondolván, hogy 
partneriális kapcsolatot ajánljon fel. Elmondása szerint a család nagy, azért alakítanak 
egyesületet, hogy a Dunán lehessen fürödni és lehessen egy nagyobb stéget is készíteni, 
kimondottan a Hajós család gyerekeiről, sportolásáról lenne szó.  
Kerítéssel kapcsolatban, elhiszi, hogy szemetet raktak le ott, de ahogy kerítést építenek, 
lezárnak egy birtokot. A vízparttól hat méterre nem lehet lezárni.  
 
Bencze István polgármester: Földhivatali bejegyzés szerint majdnem a víz közepéig a család 
tulajdona. 
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Varga László műszaki főtanácsos ismertette a terület kialakulásának módját, a Holt ág és az 
átvágás kialakítását követően a szárazföldi rész víz alá került.  
 
Szabó Andrea képviselő: A névhasználat mit takar a hivatalos működési forma 
szempontjából? 
 
Bencze István polgármester:  Semmit, az egyesület akkor is megkap mindent, ami jár, a mi  
kapható, ami pályázható.  
 
Szabó Andrea képviselő: Feltehetően ez egy magánjellegű zárt klub lesz. 
 
Bencze István: Nem ezt mondták, nem látta az alapszabályt, elfogadja a képviselők 
véleményét.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Örült, hogy egy új egyesület kerül be, kérdésére, hogy milyen 
karakter lenne, elmondták, hogy a családban sok gyerek van, több családról van szó, erre 
könnyebb lesz az ügyintézés a stéget illetően, a helyi fürdőhely kijelölését illetően, 
tulajdonképpen egy család akar egy egyesületet alapítani, azért, hogy a szakhatósági 
eljárásoknál könnyebb vitele legyen az ügyintézésnek. 
 
Bencze István polgármester: Azért egyesület, de a dömsödi név nem befolyásolja. 
 
Szabó Andrea képviselő: Azt kell átgondolni, ha a dömsödi név benne van, ezért Dömsödnek 
mit tudnak nyújtani, az egyesületnél a tevékenységi körben a dömsödi emberek benne 
lennének, vagy az egyszerűbb ügyintézés, egyéb előny megszerzése végett kell ez? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 
Hat.jav. 
 
(Az egyesületben a dömsödi név használatát engedélyezi a testület) 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatot: 
 

45/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
"Dömsödi Nyaralók Független Vízisport Egyesület" elnevezésű civil szervezet a 
nevében, és az egyesület bélyegzőin a Dömsöd nevet használja. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

 
9./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 2622/4 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése 
Előadó: Bencze István polgármester 



16 
 

(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Ispán  Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a 
részletfizetést nem támogatja. Ha egyben ki tudja fizetni, akkor javasolják az eladást, de 
részletfizetéssel nem.  
 
Varga László műszaki főtanácsos: A vagyon kataszter szerint 563ezer Ft. értékű ez a Tókert 
utcai ingatlan, a részletfizetést 3,5 évig kellene fizetniük, az ingatlan nyilvántartásban addig 
nem kerülne a nevükre, míg a teljes összeg nem kerül kifizetésre. Bármit szeretnének az 
ingatlanon tenni, az önkormányzatnak hozzá kell járulnia. Tudomása szerint egy kisebb 
lakóházat szeretnének ráépíteni, ha nem fizetik, akkor lehet probléma. 
 
Ispán Ignác képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a többi telek is hasonló 
konstrukcióban kelt el, a többi telek vételára is rendezve lett hosszú idő után, de kifizették a 
részleteket. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Rendkívül módon rászorult a család, fiatalok, 100 ezer Ft. 
körüli havi jövedelmük van, ebből hogy fognak  telket törleszteni és építkezni, ez vitatható. 
Ha a falu érdekét nézik, akkor nem javasolja, ha szociális szempontokat vesznek figyelembe, 
akkor igen. Véleménye szerint nem fogják tudni fizetni, bele kerülnek egy adósságspirálba.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja a Településfejlesztési Bizottság javaslatára vonatkozó  
alábbi határozati javaslatot: 
 

………./2017.(III. 29) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról 
szóló 8/2001. (VI.6.) rendelet szabályaira tekintettel az önkormányzat tulajdonában lévő 
dömsödi 2622/4 hrsz-ú (Tókert utca) beépítetlen belterület megnevezésű 563 m2 
nagyságú ingatlant eladja Kun Heléna 2344 Dömsöd Tókert utca 8/a.. szám alatti 
lakosnak . Az ingatlan vételára: 563.000.-Ft.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére 
abban az esetben, ha a vevő az ingatlan vételárát a szerződéskötéskor egy összegben fizeti 
ki. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

46/2017.(III. 29) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról 
szóló 8/2001. (VI.6.) rendelet szabályaira tekintettel az önkormányzat tulajdonában lévő 
dömsödi 2622/4 hrsz-ú (Tókert utca) beépítetlen belterület megnevezésű 563 m2 
nagyságú ingatlant eladja Kun Heléna 2344 Dömsöd Tókert utca 8/a.. szám alatti 
lakosnak . Az ingatlan vételára: 563.000.-Ft. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére 
abban az esetben, ha a vevő az ingatlan vételárát a szerződéskötéskor egy összegben fizeti 
ki. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
10./ Egyebek 
a./ Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tanszak bővítés 
Előadó: Bencze István polgármester 
 
Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Dezső Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola makádi telephelyén 2017. szeptembertől billentyűs tanszakkal kívánja 
bővíteni tevékenységét. Az átszervezéshez kéri a képviselőtestület hozzájárulását.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

......../2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 83. § (3)-(4) 
bekezdéseiben foglalt véleményezési joga alapján egyetért a Dezső Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola azon átszervezésével, amely szerint az intézmény makádi telephelyén 
billentyűs tanszakkal, azon belül zongora főtárggyal bővül az intézmény tevékenysége 
2017.szeptembertől. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy a Képviselő-testület 
véleményéről az intézmény fenntartóját tájékoztassa.  
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

47/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 83. § (3)-(4) 
bekezdéseiben foglalt véleményezési joga alapján egyetért a Dezső Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola azon átszervezésével, amely szerint az intézmény makádi telephelyén 
billentyűs tanszakkal, azon belül zongora főtárggyal bővül az intézmény tevékenysége 
2017.szeptembertől. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármester, hogy a Képviselő-testület 
véleményéről az intézmény fenntartóját tájékoztassa.  
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

b./ Dömsöd Testvérkapcsolatait  Segítő Egyesület 
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Előadó: Bencze István polgármester 
Bencze István polgármester: Előterjesztésében elmondja, hogy az elmúlt héten csütörtökön 
alakult újjá az egyesület, menet közben változás történt, Zilling Christián lett az elnök, tagjai 
Varsányi Annamária és Csikós Lászlóné.  20 tagja van az egyesületnek, a testvérvárosi 
kapcsolatos ápolásár alakult, nem csak a vendéglátásra, hanem arra is, hogy más egyéb, ide 
kapcsolódó rendezvényeken is segítséget nyújtson.  
 
Az egyesület kéri a dömsödi név használatának engedélyezését, valamint székhelyének 
bejegyzését a Dömsöd, Béke tér 2. sz. alá. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el,  Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

......../2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a "Dömsöd 
Testvérkapcsolatait Segítő Egyesület" elnevezésű civil szervezet a nevében, és az 
egyesület bélyegzőin a Dömsöd nevet használja, továbbá, hogy tevékenysége során és 
bélyegzőin a Dömsöd település címerét használhassa. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

48/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat  
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a "Dömsöd 
Testvérkapcsolatait Segítő Egyesület" elnevezésű civil szervezet a nevében, és az 
egyesület bélyegzőin a Dömsöd nevet használja, továbbá, hogy tevékenysége során és 
bélyegzőin a Dömsöd település címerét használhassa. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
......../2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hozzájárul, hogy a "Dömsöd 
Testvérkapcsolatait Segítő Egyesület" az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 
2051/5 hrsz-ú, természetben 2344 Dömsöd, Béke tér 2 szám alatti  
Petőfi Sándor és Oktatási Központ épületét, mint az egyesület székhelyét ingyenesen 
használhassa, és azt a bírósági nyilvántartásba, mint székhelyt bejegyeztesse. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
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A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

49/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hozzájárul, hogy a "Dömsöd 
Testvérkapcsolatait Segítő Egyesület" az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 
2051/5 hrsz-ú, természetben 2344 Dömsöd, Béke tér 2 szám alatti  
Petőfi Sándor és Oktatási Központ épületét, mint az egyesület székhelyét ingyenesen 
használhassa, és azt a bírósági nyilvántartásba, mint székhelyt bejegyeztesse. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

 
Bencze István polgármester: Először döntsék el, hány napos legyen a Dömsödi Napok 2017-
be.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy három napos legyen a rendezvény és a korábban 
a megnyitó programját képező díjátadást ne vigyék be a szombat eseti báli programba. 
Javasolja, hogy a megnyitó keretében legyen a testvérvárosi delegáció köszöntése, a 
díszpolgári cím és a Dömsödért Emlékérmek átadása, kiállítók részére emléklapok átadása. Ez 
egy két-három órás program lehetne, állófogadással. Tűzoltók bemutatója pénteken délelőtt. 
Szombaton du. egy órától állított össze kulturális programokat szabadtérre. Délelőtt egy 
öregfiúk labdarúgó mérkőzés, 13-16 óra között eü. szűrővizsgálat, fél kettőtől lenne a 
kulturális programok szabadtéren, szabadtéri színpadon, este pedig a jótékonysági bál.  
Rakszegi Zita által szervezendő történelmi bortermelő helyekről érkező bortermelők 
bemutatójáról tájékoztatta a képviselőket. Ezek a bortermelők borkóstolóval egybekötött 
bemutatót tartanának, mely véleménye szerint a bálba beleférne. Vasárnap délután szintén fél 
kettőtől írt programokat. Kérdezi a képviselőket, a kiküldött listából választottak-e fellépőket, 
jó lenne eldönteni, kit hívjanak meg sztárvendégnek. A megnyitóra színvonalas műsort adna a 
Kis Kata zenekar, akik hagyományőrző, autentikus, nemzeti jellegű dalokat énekelnek, az 
emlékérem kitüntetések átadása közé be lehetne tenni egy-egy dalt.  
 
Lázár József képviselő: Két naposra szervezné a rendezvényt, szombaton délelőtt a külföldi 
vendégek köszöntése, melyet egy állófogadással lezárnának, délután pedig indulhatna a 
kulturális program. Az ünnepélyes részt inkább a bál elé tenné. A péntek estét hold időnek 
tartja.  
 
Muzs János képviselő: Péntekkel kapcsolatban: Ha a vendégeket fogadják, német, szlovák 
vendégek részére nem nagyon tartozik a díszpolgári, emlékérem kitüntetés átadás, többségük 
nem is érti, csak unatkoznak. Számára is szimpatikusabb, ha szombaton délelőtt tartanák meg  
vendégfogadást, protokoll lemegy, a délutáni programot nem befolyásolja. Délben meg 
lehetne tartani az állófogadást, délután indulhatna a műsor a tervezett szerint. A díszpolgári 
díj átadás lehet a bál előtt. Nem nyújtaná az időt, ha minden kitüntetés között nem lenne 
műsorszám.  
 
Bencze István Ez egy komplett műsor lenne, annyi tiszteletet a kitüntetettek megérdemelnek. 
Kellő hangsúlyt kap, ha nem egy blokkban menne le a műsor, hanem a kitüntetések között.  
Elgondolkodna, hogy szombaton délelőtt fogadnák ünnepélyesen a testvérvárosi 
küldöttségeket, akkor, amikor ők a viszontfogadást mindig hozzá kötik valamilyen helyi 
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ünnepséghez. (pl. az idén egyik településük 700 éves ünnepléséhez) Az esetleges szombat 
délelőtti fogadáson ott lesznek a képviselők néhányan, a péntek esti köszöntőn pedig 
kétszázan. Nem mindegy, tiszteljék meg őket ennyivel.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: Kérte a testület tagjait, hogy nézzék át az árlistát és válasszanak a 
fellépők közül, segítsenek a program összeállításában, mert a tavalyi többek szerint nem volt 
megfelelő. Elkészítette a tervezetét.  
 
Hangzavar! 
 
Bencze István polgármester: A rendkívüli ülésen arról volt szó, hogy a mai ülésre hozzák a 
képviselők javaslataikat és ma itt döntenek a fellépőkről.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Ahhoz, hogy dönteni tudjanak egy sztárvendégről, tudni kellene, 
hogy épül fel az egész program, mennyire pénzigényes. Kérés volt, hogy egy előzetes 
programot lássanak. 
 
Csikós Lászlóné képviselő: A rendkívüli ülésen erről volt szó, hogy segítséget kért a 
képviselőktől, javaslatot, ezért lett kiküldve az árlista, kik azok a fellépők, akiket 
meghívhatnak. Legalább öt nevet jelöljenek meg, segítsenek, kivel kössenek szerződést. Saját 
javaslatát összeállította.  
 
Muzs János képviselő: Kérte, hogy összegileg lássák, hogy mit tudnak rá szánni. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Maga részéről nem írt össze fellépőket, úgy gondolja, van 
egy szervező, a Művelődési Ház igazgatója, akinek ez a feladata, azon esetleg lehet 
módosítani, változtatni. Nem testületi kompetencia. A három napnál maradna, a péntek csak 
egy este, 2-3 óra elfoglaltság fogadással együtt. Szombatra lehet kevesebb, sportos, gyerekes 
műsort, vasárnapra pedig a nagyobb művészeket meghívni. Egyébként a tavalyi műsor 
nagyon jó volt, sajnos a rossz idő elrontotta.  
 
Csikós Lászlóné: Soha nem egyedül, a maga ízlése szerint állította össze a programot, előtte 
mindig felmérést végzett minden korosztály között, s ez alapján hívott művészeket.  
 
Korona Sándor képviselő: Alapelv, hogy ez a dömsödieknek készülő falunapi program. 
Akkor tudnak tervezni, ha tudják, mi mennyi. Kapott az előző évekről egy kimutatást, kb. 4 
millió Ft-os keret van a községi redezvényekre. 2015. évi Dömsödi Napokra 2300 e Ft. –ot 
fordítottak, 2016. évire 4590 e Ft. ment el, ha ezt a tendenciát nézik, egyre többet költenek a 
Dömsödi Napokra. Ehhez képest lehet véleményt mondani a színvonalról. Olyan nem 
hangzott el, hogy nem volt jó, sajnos az időjárás a falak közé szorította a programokat. Volt 
akinek ez, volt akinek az tetszett, az ízlések között különbség van. Elsősorban olyan program 
legyen, ami a dömsödieknek tetszik. Több település honlapján látta, hogy már év elején 
felteszik a felhívást, hogy a falunapi rendezvényen kit szeretnének látni sztárvendégekként. 
Nincsenek elkésve, de tudni kellene, hogy miből gazdálkodhatnak. Az merült fel bennük a 
program, a Dömsödi Napok kapcsán, hogy az lenne jó, ha a vendéglátás kerülne kevesebbe, 
mert az nyomja a költségvetést, azt kellene eldönteni, mire költenek és mennyit. Szabad kezet 
meg lehet adni a művelődési ház igazgatójának. 
 
Bencze István polgármester: 4-4,5 millió Ft. továbbra is rendelkezésre áll, ebben a 
vendéglátás is benne van. Öt napos vendéglátást kell számolni, csütörtöktől keddig. Az 
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ellátásban így is nagy segítséget kaptak, a szállásban is, etetni kell. Az idén megpróbálnak egy 
másik lehetőséget az étkeztetésre. A Dömsödi Napok idején az étkezést  Takács Istvánnál 
oldják meg olyan formában, hogy az önkormányzat biztosítja az alapanyagot, s Takács István 
semmit nem kér a munkáért. Ezzel úgy gondolja, hogy jelentősen csökkennek a vendéglátás 
költségei. Nem tudják megszabni, hányan jöjjenek, a németek, szlovákok sem szabják meg 
soha.  
 
Korona Sándor képviselő: Külön kellene választani és az embereknek kellene egy olyan 
nagyszabású olyan programot szervezni, ami a dömsödieknek szóló nap. Dabi Napok szombat 
délutántól vasárnap estig tart, nincsenek nagy sztárok, de akkora tömeg van, szeretik az 
emberek, mert róluk és nekik szól. 
 
Bencze István polgármester: Azt nem tudni, hogy a Dömsödi Napok milyen lenne, eddig zárt 
helyen volt, azért vitték szabad térre, sajnos az időjárás közbe szólt. Azért tették július 
közepére, hogy akkor biztosan jó idő lesz.  
 
Csikós Lászlóné ismertette a 2016. évi Dömsödi Napok programját. 
 
Bencze István polgármester: Szombaton mindenképpen a dömsödiek lépjenek fel egy 
sztárvendéggel, vasárnap pedig kettővel, ha lesz rá pénz. Segítsenek a művelődési 
házigazgatóját összeállítani.  
 
Korona Sándor képviselő: Számot kellene tudni. Támogatja Lázár képviselő javaslatát, 
szombat vasárnap, pénteken egy zártabb körű.  
 
Hangzavar! 
 
Szűcs Julianna képviselő: Tartaná a három napot, mivel nincs Dömsödön tavasz nyitó, nyár 
köszöntő stb. rendezvény, a települések egyetlen rendezvénye van, a Dömsödi Napok. A 
diplomáciának van egy alaptörvénye. A testvértelepülések, úgy a németek, mint a füriek 
szeretettel fogadták a dömsödieket, az, hogy az állófogadást csináljanak, ez a minimum. 
Minimum, hogy ezzel a tisztelettel éljen a másik település felé.  
A péntek erről kell, hogy szóljon, ez a protokoll íratlan és írott szabálya, ha megérkeznek a 
vendégek, ne csak a szálláshelyre irányítsák, a képviselő-testület egy műsorral fogadja őket. A 
szombati napnak varázsosnak kell lenni, úgy vendéglátás szempontjából, mint programokkal, 
állandó zenével. Utána jótékonysági bálnak nagy jelentősége van , együtt vannak a testvér 
városiakkal, a mulatságról szólhat.  
 
Bencze István polgármester: A jótékonysági bál mindig is azoknak szólt, azokról szólt, akik 
évek alatt segítettek, azok vannak meghívva, nem egy nyilvános bál.  
 
Szűcs Julianna képviselő: A három napból nem lehet elvenni egyet sem, mert az este a 
búcsúról szól, esetleg átcsúszik hétfőre, vasárnap kellene két-három óráig, a hét lezárásaként,  
ami megint Dömsödről szóljon, a dömsödieknek szóljon. Mindenképpen egy nagy fellépőt, 
akár Kormorán, akár Bikinit betenné szombat estére.  
 
Csikós Lászlóné: Azért nem jó, mert szombaton este van a bál is.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Olyan műsor legyen,h ogy átjöjjenek a környező településekről, 
mert a dömsödiek is elmennek az Áporkai Napra és a környező települések programjaira. 
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Maga részéről a Kormorán együttes mellett szavaz és jónak tartaná a Kis Kata zenekart is 
meghívni. A Kormorán együtteshez vállalkozókat kellene bevonni. 
Esetleg megfontolandó a belépőjegyes koncert szervezése is.  
 
Csikós Lászlóné: XXIII. Dömsödi Napokat szervezik, eddig a falunapi programok 
ingyenesek voltak.  
 
Muzs János képviselő: Bikini együttes, Csepregi Éva, Bereczki Zoltán. 
 
Szabó Andrea képviselő: A Csík zenekar vagy a Kormorán együttest javasolja. Inkább 
fizessenek ki magasabb összeget, s megpróbálni egy kisebb belépődíjjal ezt a részét fizetőssé 
tenni, a többi szórakoztató műsort nem, de véleménye szerint ezek egy óriási közönséget 
hozna a környékről. Próbáljanak meg most az egyszer egy színvonalas zenekart egy nemzeti 
érzelmű komoly együttes jöjjön ide, akár a Csík zenekar, vagy a Kormorán. Javasolja, hogy a 
külföldi vendégek ajándékozása ne közönség előtt történjen. Fogadáskor péntek este, amikor 
helyi műsorral köszöntenék és átadnák az emlékérmeket.  
 
Korona Sándor képviselő: A legutóbbi gyereknap finanszírozásáról adott tájékoztatót. Az 
árusok, a szórakoztató játékot üzemeltetők helypénz helyett finanszírozták a fellépőket. Nem 
biztos, hogy mindig a falu pénzét kellene beletenni, költhetnék másra. 
 
Bencze István polgármester: Maradtak a 2,5 millió Ft-ba. Ha Kormoránt hívnak, akkor más 
nem nagyon fér bele. Felmerült, hogy vállalkozókat esetleg meg lehet keresni. Már 
próbálkoztak más esetben és elutasító választ kaptak, mondván, hogy fizetik az adójukat 
rendesen.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester összefoglalva az elhangzottakat, miszerint a Dömsödi Napok 2,5 napos legyen, 
ilyen költségkerettel, megpróbálnak az árusoktól közterületfoglalási pénzt beszedni, 
megragadnak  minden olyan forrást, amely segítség lehet a színvonalasabb műsor 
összeállításához.  
Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…………/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Dömsödi Napok 
rendezvénysorozatát 2,5 millió forintos költségkeretből rendezi meg. A rendezvény 
időtartama az idei évben 2,5 napos lesz. A rendezvény során az árusoktól 
közterületfoglalási díjat kell beszedni, és lehetőség szerint további külső forrásokat is be 
kell vonni a minél színvonalasabb megrendezés érdekében. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, 3 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 
 

50/2017. (III.29.) Kt.számú 
Határozat  
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Dömsödi Napok 
rendezvénysorozatát 2,5 millió forintos költségkeretből rendezi meg. A rendezvény 
időtartama az idei évben 2,5 napos lesz. A rendezvény során az árusoktól 
közterületfoglalási díjat kell beszedni, és lehetőség szerint további külső forrásokat is be 
kell vonni a minél színvonalasabb megrendezés érdekében. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
Képviselői hozzászólások: 
 
Szabó Andrea képviselő: Megköszöni a dabi tér rendezését, nagyon szép  lett, szép munka 
volt.  
 
Bencze István polgármester: A következő a dabi tempolom melletti tér lesz, van egy szakasz, 
ahol nincs járda, a sövényt kiszedik és térkőből járdát raknak. 
 
Muzs János képviselő: Többen érdeklődtek, hogy mi indokolta a Dunaparton a fák 
csonkolását.  
 
Bencze István polgármester:  Nem tudja, mi indokolta, a  kertész irányításával folytak a 
munkák, ő a szakember, biztosan megvan az oka, rá fog kérdezni. Tájékoztatja a kép 
viselőket, hogy a Szabadság úton a Hajós kastély előtt kivágandó fákra, valamint a Táncsics 
utcában kivágandó három fára megjött az engedély. A Hajós kastély előtt a járdát tönkre 
tették a fák, s a tetőt emelik. A járdát felszedik és térkőből rakják le. A Táncsics utcában 
pedig a leendő bölcsőde teszi szükségessé.  
 
Muzs János képviselő: Van-e kijelölt hely fatelepítésre? 
 
Bencze István polgármester: Igen, van. Kaptak 100 db nyárfát, a Nagy tanyai út mentén lenne 
a kijelölt hely faültetésre. Másik kijelölt hely a régi szeméttelep mögötti részen, amely 
önkormányzati tulajdon, folyik egy patak, annak mentén is lehet ültetni.  
 
Muzs János képviselő: Jó lenne, ha erről kapna a lakosság tájékoztatást. 
 
Bencze István polgármester: A jegyző a honlapon  megjelentet egy tájékoztatót és egy 
ajánlást az ültetendő fákra vonatkozóan. 
 
Korona Sándor képviselő: Sajnálatos módon továbbra is nagyon sok fát kivágnak, nem kis 
fákat, nagy fákat. Meg kellene nézni a google térképen, amely mutatja milyen volt tavaly, és 
milyen lett. Ez komoly gondot fog jelenteni. Ki kellene hirdetni, hogy engedélyt kell kérni, 
pótlási  kötelezettség van, stb.  
 
Bencze István polgármester: Meg fog a jelenni a honlapon, Hírnökben.   
 
Korona Sándor képviselő: Megdöbbenten látta a sportpálya mellett Duna-partra vezető úton 
a fák csonkolását, a kertész azzal indokolta, hogy megszáradtak az ágak és töredeztek, ezért 
volt szükséges a fa rekonstrukció. Korábban ígéretet kaptak arra, hogy az átvágásnál lévő 
ritkításkor kiritkítják a kézilabda pályánál lévő lámpáknál is a fákat, leszedik a fakoronát. Az 
átvágásnál megtörtént, a kézilabda pályánál nem, jó lenne, ha megtörténne. Egy vállalkozó 
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felajánlotta, hogy a régi reflektorokat lecserélné ledes égőkre, hogy nyáron, jó időben tudnák 
használni a pályát bármilyen sportolási célra. 
Volt egy ígéret, hogy a Rákóczi út, Kossuth L. út sarkon lévő – volt kínai bolt előtti – teret 
rendezni fogják. Beszélt az ingatlan tulajdonossal és neki is vannak tervei, szívesen 
kommunikálna erről az önkormányzattal.  
 
Bencze István polgármester: Meg van rendelve. Beszéltek a kertésszel erről, hogy egy olyan 
parkot alakítsanak ki, ahol csak apró növésű növények, bokrok legyenek, hogy az Apajról 
jövő forgalmat a kilátásban ne akadályozzák. Egy olyan parkot, amely probléma nélkül 
szétbontható, ha az épület valamilyen szolgáltatásnak megnyílik, szükségük lesz parkolóra. 
 
Korona Sándor képviselő: A Nagy tanyai út árok beszántással kapcsolatban az érintett 
földtulajdonos megkereste és elmondta, hogy partner abban az árok, padka kialakításában, 
faültetésben, anyagilag, gépben is tudna segítséget nyújtani. 
 
Bencze István polgármester: Az árok kialakítással meg kell várni a Nagy-tanyai utas 
pályázatot, mert ha sikeres lesz a pályázat, véleménye szerint az árok is bele fog férni.  
 
Korona Sándor képviselő: Mint azt már nyilvános fórumokon is elmondta, itt is elmondja, 
hogy soha sehol senkit nem jelentett fel, s nem is áll szándékában. Jó lenne, ha ezzel nem 
foglalkoznának többet a faluban, vagy ha igen, akkor szerezzenek bizonyítékot és mutassák 
be, ha nincs, hagyják abba. 
 
Csikós Lászlóné képviselő a telefonkészülékén a facebook közösségi oldalán bemutatta 
Korona Sándornak a bizonyítékot. Írásos bizonyíték van arra, hogy ha nem is ő volt a 
feljelentő, de közreműködött, segített a feljelentőnek. 
 
Bencze István polgármester: Felszólította a képviselőket, fejezzék be a vitát.  
 
Szabó Andrea képviselő: Kérdezi, van-e tudomás arról, hogy tavaly régészeti kutatás folyt 
Húgyé község területén és Dabon is lesz. Hat avar kori sírt találtak az agyagosnál. Két régész 
volt itt Kecskemétről.  
 
Bencze István polgármester: Nincs tudomásuk.  
 
Csikós Lászlóné képviselő: Ha a falunapra helyi vállalkozók szeretnének kijönni, nekik is 
kell helypénzt fizetniük? 
 
Bencze István polgármester: Igen.   
 
Szűcs Julianna képviselő: Komolyan kell koordinálni a vendéglátást, nehogy öt vendéglátós, 
palacsintás legyen, húsos pedig ne legyen, ez komoly koordinálást igényel. Ez az italosra is 
vonatkozik.  
 
Bencze István polgármester: Utána néz Áporkán, Kiskunlacházán milyen módon oldják meg, 
korlátozzák-e valamilyen formában.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy köztéri rendezvényhez tudomása 
szerint rendezvényszervező szükséges, ennek a jegyző nézzen utána.  
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A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen hatósági ügyet tárgyalt. (külön 
jegyzőkönyvben rögzítve.)  
 
 
Több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az 
ülést bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Bencze István Zsoldos Gáborné 
             polgármester                  gazdasági vezető, jegyzőt helyettesíti 

 
 


