JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 18-án a
Csónakházban megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Szabó Andrea képviselık, dr.
Bencze Zoltán aljegyzı, Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı, továbbá a jelenléti ív szerinti
meghívottakat.
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, valamint az
intézményvezetıket. Köszönti a Ipartestület elnökét, Tóth Sándort és Csiszár György
elnökhelyettest. Megállapítja, hogy a 9 képviselıbıl 7 képviselı jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
80/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
3./ Beszámoló a közmővelıdési intézmények mőködésérıl. A Dömsödi Hírnök
fıszerkesztıjének beszámolója
4./ Beszámoló a Dömsödi Sportcsarnok mőködésérıl
5./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998.(V.5.) rendelet módosítása
6./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról, és az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX.16.) rendelet módosítása
7./ Az önkormányzat internetes portál szerkesztıi rendszerének kialakítása
8./ Az OMK-ban idınként folytatott árusítási tevékenység megvitatása
9./ Az 51-es fıút úthasználati díja eltörlésének kezdeményezése
10./ Dömsöd, Hold utcai villamos hálózat tulajdonviszonyának rendezése
11./ Dömsöd Nagyközség Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása – környezeti vizsgálat szükségessége
12./ Egyebek
Zárt ülésen:
13./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

Napirend elıtt Béczi János, a Csónakház üzemeltetıje megköszönte a képviselıknek, hogy
elfogadták a meghívást. A testületi ülés keretében szeretné bemutatni az újonnan felújított
épületet.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
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A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
81/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Az írásbeli elıterjesztésben foglalt Leader mozgalom Bíráló bizottsági
munkával kapcsolatban kiegészítést tett. Elmondta, hogy utolsó bírálaton esett át a „Még
1000 év Dömsödért” Egyesület játszótér, kalandpark létesítésére benyújtott pályázat. A
Bíráló bizottság megerısítette az MVH-ban elfogadott pontokat. 11 millió Ft-ot nyertek. A
pályázat utófinanszírozott, olyan kivitelezıt kel keresni, aki megfinanszírozza.
Lázár József: Orvosi ügyelettel kapcsolatban mirıl tárgyalt Ráckeve polgármesterével?
Bencze István: Elızı ciklusban elhangzott, hogy normalizálni kívánják az orvosi ügyelet
feltételeit, a hiányosságokat megszüntetik, ennek állásáról érdeklıdött. A polgármester
ígéretet tett, utána néz, amennyiben szükségesnek látja a társulás tagjait összehívja.
Tájékoztatja a képviselıket a Sarok Gyógyszertár vezetıjével folytatott beszélgetésrıl, mely
szerint az épület hátsó részében egy orvosi rendelıt kívánnak létrehozni, ahol vállalkozási
alapon valamilyen szakellátást – pl. bırgyógyászatot – biztosítanának. Amennyiben igény van
rá, térítésmentesen felajánlanák a II. háziorvosi rendelı céljára. Mivel a dabiak jogos igénye
egy orvosi rendelı, a felajánlás elıl nem zárkóznak el.
Tájékoztatta a képviselıket az ÖNHIKI. pályázat kidolgozásáról, a benyújtásáról.
Május 16-án vezetıi értekezleten vitatták meg a racionalizálási programot, amelyek egy
rendkívüli ülésen a képviselık elé terjesztenek. Többször átbeszélték, vannak elképzelések,
hogyan tovább. Akkor hozzák a képviselık elé, amikor ezeket az intézkedéseket konkrét
számadatokkal is alá tudják támasztani.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a Képviselı-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
82/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti idıszak
eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal
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3./ Beszámoló a közmővelıdési intézmények mőködésérıl
a./ Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ
Szabó Andrea: Röviden összefoglalja az Oktatási Bizottság véleményét. Elmondja, hogy
alapos részletes beszámolót kaptak, formailag új felépítésben, statisztikákkal alátámasztva az
éves programokat. Jók ezek az adatok a rendezvények látogatottságának létszámáról,
korcsoportok szerinti megoszlásról, látható a ház kihasználtsági foka. Legfontosabb problémát
az jelenti, hogy megépülése óta nem tudtak felújításra, karbantartásra fordítani. Félı, ha
egyszerre meghibásodik több minden, nagyon sokba fog kerülni. Új szervezeti mőködés
keretében dolgozik együtt a könyvtár, múzeum a mővelıdési ház igazgatása alatt. Az
intézmények költségvetésének folyamatos csökkentése következtében nagyon sok olyan
programot szerveznek, amelyben, civil szervezetek egyesületek segítenek a színpadi mősort
létrehozni. Nagyon jól összefogják az együttmőködı szervezeteket. A beszámolóban utaltak a
mőhelymunkára, amely abból a szempontból is nagyon hasznos, mert az értékteremtés a jövı
generáció kinevelése a mőhelymunkákkal kezdıdik. A könyvtárban is próbáltak ilyen
foglalkozásokat szervezni, sok gyerek érdeklıdött. Az OMK. gazdálkodását takarékosság
jellemzi. A mővelıdési ház jó kapcsolatokat ápol az intézményekkel. A bizottság az OMK.
beszámolóját elfogadásra javasolja.
Bencze István: Egyetért az OB. véleményével, úgy látja, hogy az OMK. az elmúlt évben jó
munkát végzett, annak ellenére, hogy valóban nem jutott annyi pénz, mint amennyi a
színvonalas, közönség csábító rendezvényekre kellene. Sajnos ebben az évben még
kevesebbet tudnak nyújtani. A mőködéshez valóban kevés pénzt kapnak, de az épület
fenntartása sok pénzt elvisz, ezt át kell nézni a hatékony spórolás érdekében.
Megköszöni, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is egész évben megtöltötték az OMK-t
tartalommal.
Lázár József: Kupolaterem világítását vetette fel. Évekkel ezelıtt felújították és két hónap
elteltével ugyanazok a hibák elıjöttek.
Csikós Lászlóné: Két szakember is átvizsgálta a hálózatot, s azt a javaslatot tette, hogy a
vezetéket át kell húzni. A foglalatok is süllyesztettek, hamarabb átmelegszik az izzó.
Varsányi Antal: Próbálták felderíteni a hibákat, olyan gondok is vannak, hogy az iskola
térben az elektromos vezetékben folyik a víz.
Örömmel tapasztalta, hogy felszerelték a színpadot megvilágító reflektorokat, így jól láthatók
a szereplık, ez elırelépés, viszont nagymértékben leárnyékolja a papírdíszítés, a
kupolavilágítás hatékonyságát csökkentve. De tudomásul veszik, hogy erre szükség van.
Csikós Lászlóné: A zenei és énekes produkcióhoz szükségesek, e nélkül rossz az akusztikája
a nagy teremnek. Szakember kellene, de anyagiak hiányában házilag csak így tudták
megoldani.
A továbbiakban a szennyvízcsatorna rendszer hibájáról beszélt és kérte, szakember vizsgálja
meg a központi átemelı rendszert, mert többször elıfordult, hogy elöntötte a szennyvíz a
vizesblokkot.
Bencze István: Varga László mőszaki fıtanácsos utána néz a terveknek és a hiba kijavítására
intézkednek.
A programokra térve elmondja, hogy a jó programokat szerveztek a mővelıdési házban, de
volt néhány olyan program, amit nem gondoltak át elıre, nem számítottak az érdektelenségre.
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A ráfordítás messze meghaladta a mősorból származó bevételeket. (ilyen az Elisabeth és az
Újévi Koncert)
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
83/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Petıfi Sándor Oktatási és
Mővelıdési Központ mőködésérıl szóló beszámolót elfogadta.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

Csikós Lászlóné: Elmondja még, hogy a falunapon használták utoljára az OMK. légbefúvós
rendszerét és azt tapasztalták, hogy nagyon el van szennyezıdve, évek óta nem volt tisztítva, a
tisztítást minél elıbb el kellene végezni. Akik azon az alkalmon részt vettek, felléptek, szinten
mindenkinek légúti betegsége keletkezett.
Bencze István: Megnézik, házilag tudnak-e valamit csinálni, ha nem akkor megkeresik a
szakembert.
b./ Nagyközségi Könyvtár
Szabó Andrea: A Bizottság úgy látja, hogy a könyvtár mőködése kiegyensúlyozott,
gazdasági oldalról is, a meglévı költségvetésükbıl megfelelı mértékben tudnak gyarapítani.
Bútoraik jók, eszközeik megvannak, a pályázaton nyert pénzösszeg elegendı az állomány
gyarapításra, jelenlegi pályázatra önerı hiányában nem jogosultak. Ebben az anyagi
helyzetben igyekeznek a meglévı állományból kielégíteni a kölcsönzést. Megállapítható,
hogy az olvasók tábora stabil, nem szőnik az olvasási kedv, a munkanélküliség terjedésével
gyarapodik az olvasók létszáma. A könyvtár a kölcsönzésen kívül igyekszik más utakat is
keresni a mővelıdés tekintetébe, próbálnak rendhagyó kiállításokat szervezni,
foglalkozásokat, tárlatokat, mely a dömsödi alkotóréteget célozzák meg. Érdekli a falu
lakosságát, látogatottak ezek a kiállítások. Említést tett a rendhagyó történelmi napok
elindításáról, mely a gyerekek magyarság tudatra való nevelésében játszik fontos szerepet,
valamint a könyvtárban folyó sakkszakkörrıl. A rendezvények közül kiemelte a februárban
megrendezett sportnapot.
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Bencze István: Örömét fejezi ki, hogy kialakult a könyvtárban egy nagyon aktív, termékeny
szellemi közösség, kéri, hogy ezt továbbra is ápolják, sajnos egy ideig pénz nélkül. Gratulál a
sportrendezvényhez is, kiemelkedı volt.
Varsányi Antal: Gratulál ahhoz a munkához, amit a könyvtár alapszolgáltatásán kívül
biztosítanak az érdeklıdık számára. Jónak tartja a munkát és a beszámolót.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátott a beszámolót, melyet a képviselı-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
84/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagyközségi Könyvtár
mőködésérıl szóló beszámolót elfogadta.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

c./ Múzeum
Szabó Andrea: Rövid, tartalmas beszámolót kaptak a múzeumtól. A jelenlegi vezetı 2010.
szeptembertıl irányítja a múzeumot, azóta megpezsdült az élet a múzeum környékén. Több
kiállítást rendezett az év különbözı jeles eseményeihez igyekszik kiállítást szervezni. A
kiállítási anyagot beszerzi, iskolás csoportokat szervez. Kiemelte a Petıfi szülei házában
megrendezett Kerítés Tárlatot, mely magas színvonalú, s amely egy rendhagyó formája a
közmővelıdési rendezvényeknek.
A Bizottsági ülésen szóba került a múzeum bıvítésének szükségessége, esetleg pályázat útján
a szomszédos ingatlan megvásárlásával.
Összegezve a bizottság véleményét, a múzeumban folyó munka tetszik, a vezetı munkája
tetszik, a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Bencze István: Az elızı vezetı munkájának elismerése mellett megállapítható, hogy jót tett a
múzeumnak a vezetı váltás. Úgy gondolja, hogy a Petıfi szülei házának teljes megnyitása
után a múzeum együttesben folyó mőhelymunkák a dömsödi érdeklıdık hasznára válnak.
Varsányi Antal: A Székely-féle bútorok a Polgármesteri Hivatal raktárában vannak
elhelyezve, nem a legjobb helyen. A Petıfi téri iskolában van két helyiség, melyeket
raktárként használnak, ez alkalmas lenne a múzeumi tárgyak tárolására. Tudomása szerint a
múzeumvezetı vándorkiállításokat szeretne szervezni, véleménye szerint a 80-100 éves
bútorok erre alkalmatlanok. Errıl majd a késıbbiekben dönteni kell. A törekvései, az
elképzelései egyébként nagyon jók.
Szabó Andrea: Nagy győjteménnyel rendelkezik, amelybıl tájházat lehet berendezni.
Bencze István: Az intézkedési programot követıen látják, milyen helyiségek állnak
rendelkezésre, akkor visszatérnek a múzeum tároló helyiségeinek kérdésére.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a Képviselı-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
85/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Emlékmúzeum
mőködésérıl szóló beszámolót elfogadta.
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Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

d./ Dömsödi Hírnök
Szabó Andrea: A bizottság áttekintette a Dömsödi Hírnök elmúlt évét. Az értékelésbıl
kiemeli, hogy évrıl évre státusa van az újságnak úgy Dömsödön, mint a környezı
településeken. A szerkesztıi munka körültekintı és színvonalas, az újság minısége
folyamatosan javul, kisebb hibák elıfordulnak. Tartalommal töltött az újság, érzıdik rajta a
rutin, jól válogatja össze az újságba kerülı cikkeket. A megjelenés akkor lenne jó, ha hónap
elején tudnák megjelentetni.
Bencze István: Jónak tartja a lapot, véleménye szerint a 20 település közül – amelyek lapjait
olvassák – az elsı három között szerepel. Jól szerkesztett, tartalmas, kis hiányérzete van a
riporteri munkában. Kész dolgokat nagyon jól összerakja, de arra kér mindenkit hívják fel a
figyelmét a riporttémákra, riportalanyokra.
Varsányi Antal: A beszámoló tartalma nem túl nagy, az újság tartalma viszont annál jobb,
tartalmasabb. Úgy látja, hogy a fıszerkesztı nagyon magára hagyott, hiányolja a lektoráló
szerkesztı bizottságot, aki az utolsó fázis elıtt átnézi a lapot. Véleménye szerint a
fıszerkesztı nagyobb segítséget érdemelne.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
86/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete
fıszerkesztıjének éves beszámolóját elfogadta.
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Dömsödi

Hírnök

Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

4./ Beszámoló a Dömsödi Sportcsarnok mőködésérıl
Elıadó: Béczi János igazgató
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Béczi János: A beszámolót kiegészítve a Hírnökhöz kapcsolódóan elmondja, hogy a sportbál
kapcsán szerettek volna olyan hirdetést megjelentetni, ahol a szponzoraik fel vannak tüntetve,
ezt így nem tudták megjelentetni, mert hirdetésnek minısül. Ez átgondolásra érdemes, mert a
jövıben is csak szponzorok által támogatott rendezvényeket tudnak szervezni, szeretnék
kihasználni, ha saját rendezvényrıl van szó, sokkal kisebb tétel annál, mint amekkora
problémát okozott a szponzornál, akinek ezt megígérték.
Bencze István: Természetes, hogy ilyen helyzetben nem hirdetésként kell kezelni és nem kell
fizetni.
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Béczi János: A csarnokkal kapcsolatban kiemeli, hogy ami régóta problémát okozott, azt az
idén sikerült megoldani, hogy az egész augusztus hónap edzıtáborokkal van teli, az az
elképzelés, amit a testülettel közösen alakítottak ki, hogy jó hatással van az, hogy a
sportcsarnok és a csónakház együtt tud mőködni. Bízik abban, hogy a bevételeken ez
meglátszik.
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a beszámolót, tartalmas, terjedelmes
anyag. Véleményük szerint a vezetı nagyon jól vezeti a csarnokot, elsısorban azért, mert a
gazdasági alapokat látja szem elıtt. Mindent erre lehet építeni, ha valami gazdasági alapon
jól mőködik, akkor ahhoz lehet kapcsolni a szellemi, sport és többi kultúrát is, így tudják
biztosítani a folyamatos jó mőködést. Szakértelme is van, gazdasági vénája is van
mindehhez, menedzseli a sportcsarnokot és a csónakházat, a kettı nagyon jól kiegészíti
egymást. A képviselı-testület azt a követelményt állította elé, hogy bevételeket teljesítsen.
Látható, hogy nagyrészt a terembérleti díjakból tartja fenn az intézményt, kihasználtsága
maximális. Volt egy kisebb probléma a dömsödi szülık részérıl, melyet az Oktatási Bizottság
tárgyalt, de jó kommunikációval helyre tették. Azt kérték, hogy mindenek ellenére
elsıbbséget élvezzenek a dömsödi gyerekek, a fennmaradó idıben adjanak helyt a
bérbevevıknek. Említést érdemel az a leány kézilabda csapat, amely egy négy éves egyesület
és nagyon sikeresen dolgozik a sportcsarnokban. Oda kellene figyelni rájuk, a szülık és a
csarnok igazgatója mindent megtesznek hogy tovább tudjanak lépni. A csarnok igazgatójának
a csarnok és a csónakház vezetése mellett az edzıi feladatokra már nem nagyon marad
energiája. Nagy szükség lenne egy szakedzıre, amirıl most a jelen anyagi helyzetben nem
lehet beszélni, de félı, hogy kicsúszik a kezük közül egy tehetséges csapat, ha nem találnak
olyan szponzorokat, akik még támogatni tudják a csapatot, Eredményesen dolgoznak, jó a
szakmai munka, szeretik az edzıjüket, akit jó lenne idevenni. Lehetıségként számba vették,
esetleg egy pedagógusi státust biztosítani, vagy egy sportosztályt. Bizottsági ülésen több
verziót vázoltak fel.
Felmerült a csarnok tisztasága a szülık jelzése alapján.
Béczi János: Heti egy-két alkalommal tudnak takarítani, a jövıben jobban odafigyelnek a
váltócipı használatára.
Szabó Andrea: Ugyancsak említést érdemel a közelmúltban megrendezett sportnap, mely
sikeres volt, amit a sportcsarnok és a kézilabda csapat szülei szerveztek. Figyelemre méltó ez
a kezdeményezés, amely egyre gyakrabban fordul elı.
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Bencze István: A kézilabda kapcsán kialakítottak egy olyan miliıt, amely példaértékővé
válhat. Fontosnak tartja, hogy a gyerekek, a családok terhelhetıségét illetıen – itt elsısorban
az anyagiakra gondol – meg kell találni azt az egyensúlyt, amit még elbírnak. Visszhangja van
annak, hogy sok amit ráköltenek a gyerekekre, vigyázni kell az arányokra, mennyit kell
versenyeztetni, mikor kell edzıtáborba menni stb. Bízik abban, hogy ez az átmeneti idıszakot
követıen már nem az elvonásokról, megszorításokról szólnak a beszélgetések, hanem a sport
támogatására is tudnak anyagi fedezetet biztosítani. Az átmeneti idıszakban úgy próbálják
összeállítani a programot, hogy minél kevesebb teher háruljon a szülıkre.
Felhívja a figyelmet a Dömsödért Alapítvány mőködésére, forduljanak az alapítványhoz,
évente egy-két alkalommal lehetıség nyílhat az alapítványon keresztül is a támogatásra.
Varsányi Antal: Mőszaki dolgokról kevés szó van a beszámolóban, egyik ilyen gond a
lámpa. A csarnok oldalán lévı feljárónál hiányzik egy-két deszka, ezeket pótolni kellene.
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Béczi János: Megköszöni az elismerést. Abban a kellemes helyzetben vannak, hogy a
szakmai munka ilyen kérdések elıtt áll, hogyan kezeljék a jól futó szekeret. Saját maguk
finanszírozására rendezkedtek be, ezért is szervezték a sportbált, nem fél attól, hogy ne tudnák
azt az anyagi hátteret hozzátenni, amely ezt az eredményességet is biztosította. Optimista
ezzel kapcsolatosan.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
87/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsödi Sportközpont éves
beszámolóját elfogadta.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

5./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998.(V.5.) rendelet módosítás
Elıadó: dr. Bencze Zoltán aljegyzı.
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: Az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az Oktatási Bizottság
kezdeményezte az utazási támogatások szabályainak felülvizsgálatát abból a szempontból,
hogy a jogosultsági feltételként megállapított jövedelemhatár alacsonyabb mértékben lett
meghúzva, mint amilyen támogatásban a bizottság részesíti a családokat, ennek megfelelıen
indítványozták a rendelet módosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosításra vonatkozó elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2011.(V.20.) rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998. (V.5.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. május 20. napján
A rendelet hatályos: 2011. május 20. napjától.

6./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról, és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX.16.) rendelet
módosítása
Elıadó: dr. Bencze Zoltán aljegyzı
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: A szociális ellátásokat érintı intézkedési tervvel kapcsolatban egy rendkívüli
testületi ülésen foglalkoznak, addig is felhívja az Oktatási és Népjóléti Bizottság tagjait, hogy
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a szociális juttatásokat visszafogottan bírálják el. Az ÖNHIKI. pályázat benyújtása kapcsán a
bírálók részérıl felmerült, hogy Dömsödön kiugróan magasak a szociális kiadások a többi
településhez képest.
dr. Bencze Zoltán: A méltányossági közgyógyellátás szabályai jelenleg rendeletben
szigorúbbak, mint amit a törvény lehetıvé tesz. Egy fellebbezés kapcsán jelzést kapott az
önkormányzat, hogy a törvénnyel összhangba kellene hozni. Eszerint készült el a rendelettervezet.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta a rendelet módosításra vonatkozó elıterjesztést.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel megalkotta az
alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2011.(V.19.) rendelete
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról, és az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX.16.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. május 19. napján
A rendelet hatályos: 2011. május 19. napjától.

7./ Az önkormányzat internetes portál szerkesztıi rendszerének kialakítása
Elıadó: Bencze István polgármester
Bencze István: Jelenleg ad-hoc jelleggel kezelik a honlapot, ennek megszüntetése érdekében
szükségessé válik a szerkesztıi rendszer kialakítása.
dr. Bencze Zoltán aljegyzı: Nem a technikai kivitelezés, a portál frissítés okoz gondot. Az a
személy hiányzik, aki összefogná az egészet, átgondolná a tartalmát. Ez 2003. óta nem
megoldott.
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság ülésén azt a felvetést, hogy a honlap szerkesztıi
feladata csatlakozzon a Dömsödi Hírnök szerkesztéséhez, elvetették, mivel a Hírnök
szerkesztıjének idejébe ez már nem férne bele. A bizottság abban egyetértett, hogy egy
szerkesztı bizottságot hozzanak létre, amely az alakuló ülést követıen egy évben egyszer
összeül az aktuális kérdéseket megbeszélni, egyébként mindenki végezné a maga területén a
munkát. A tagok önkormányzati, közéleti területrıl kerülnének a bizottságba, mint az oktatás,
sport, közmővelıdés, egészségügy, ipar-kereskedelem, civil szervezetek, aki a közönség
érdeklıdésére számot tartó területek felelıse lehet. Az intézmények delegálnának ebbe a
bizottságba egy-egy tagot, akit megbíznak a honlapra történı anyag feltöltésével, az összes
tag együtt választana egy fıszerkesztıt maguk közül, aki összefogja az összes munkatárs
tevékenységét, összeszerkeszti a portált. Felmerült a technikai része, nem ismeri milyen
szakértelmet igényel. Bokor Zsolt értıje a számítógépnek, internetnek, technikában biztosan
segítségre tud lenni. Ezt meg kell tárgyalni, szakmai és tartalmi részét ilyen formában
állítanák össze, a megfelelı embereket megtalálni, akik felelısei lehetnek egy-egy területnek.
Bencze István: Az indulást jónak tartja, hogy minden intézménynél legyen egy összekötı
kapocs, aki foglalkozik a tartalom feltöltésével, illetıleg az anyagnak a fıszerkesztıhöz
történı eljuttatásával. Az önkormányzat nem tudja finanszírozni, nincs ilyen célra pénz,
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egyetlen módon lehet, a munkanélküliek közül egy arra rátermett személyt keresni, akit 4
órában közhasznúként foglalkoztatnának.
A technikai részt egyszer meg kell csinálni, szívesen veszi, ha Bokor Zsolt megcsinálja, nem a
technikai rész a probléma, hanem a technikai rész összefogása.
Szabó Andrea: Nem mindegy, hogy kinek adják oda ezt a munkát, ez egy rendkívül
felelısségteljes feladat. Felmerült Ispán Imre neve erre a munkára.
Varsányi Antal: Olyan személyben gondolkodjanak, aki a hivatal közelében van, gyakran
egyeztetni kell a feltöltés során.
Csiszár György: Az Ipartestület is évek óta szeretne egy saját honlapot üzemeltetni, nagyon
nehéz egy megbízható személyt találni, nem beszélve arról, hogy komoly pénzbe is kerül.
Bencze István: A közmunkát irányító irodában jelenleg két olyan személy van, aki alkalmas
lehet e feladatra.
Lázár József: Véleménye szerint ez egy idıleges megoldás, hosszabb távra kellene tervezni.
A közhasznút rövid idıtartamra alkalmazzák, gyakran cserélıdik az állomány.
Bencze István: Ha nincs pénz, akkor nem tudják más módon megoldani.
Szabó Andrea: Díjazás nélkül elég komoly munka és felelısségteljes, bármi felkerül ami
nem jó, azt veszik el ı, aki feltette.
Bencze István: Alapfelvételek, hogy a hivatal közelében legyen.
Balogh László Levente: Véleménye szerint nem olyan nagy feladat, ha a Dömsödi Hírnök
pdf formátumban felkerül a honlapra, abban benne van az összes önkormányzati hír,
információ, ezen kívül mi az ami egyik napról a másikra változik.
Csiszár György: A faluban rengeteg vállalkozás van, akik a honlapról tudnának értesülni
különbözı jogszabály változásokról stb. A Dömsödi Hírnök megjelenését követın egy-két hét
elteltével kerül fel a honlapra. Követi az Ipakamara és más egyéb szervek vállalkozókat
érintı döntéseit, ha ezek a honlapra felkerülnének, tájékozottabbak lennének a vállalkozók.
Lázár József kérdezi a ipartestület vezetıitıl, anyagilag mennyivel tudnák támogatni a
fıszerkesztı munkáját?
Csiszár György: Évek óta törekednek saját weblapjuk kialakítására, amit rá tudnának szánni,
maximum 100 ezer Ft évente.
Bencze István: Keressük közösen a megoldást.
dr. Bencze Zoltán: Szabjon a testület egy olyan határidıt, hogy a konkrét személyre
vonatkozó javaslatot mikorra kéri.
Szabó Andrea: Az intézményvezetıket az egyes szakterületen keressék meg, hogy tegyenek
javaslatot jelöltjük személyére.
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Bencze István: az intézmények összekötıt kijelölhetnek, de az összefogó személy az jelen
pillanatban csak közmunkát lehet, nem tudnak pénzt áldozni rá és ott kell hogy legyen a
hivatalban.
Lázár József: Ennek nem lehet határidıt szabni, visszafelé kell haladni, ha megvan a felelıs
személy, akit a hivatal közhasznú foglalkoztatás keretében alkalmaz, ı összeszedi ezeket a
tagokat.
Bencze István: Következı testületi ülésig kéri a jelenlévıktıl azt a személyt, akit be lehet
vonni a közmunkaprogramba, alkalmas a feladatra és vállalja is. Határidı: június 20-ig.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot.
A képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
88/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési portál szerkesztıi
feladatainak ellátásával kapcsolatban a következı döntést hozta.
A képviselık 2011. júniusi rendes ülésen tegyenek javaslatot olyan személyre, aki a
közmunkaprogram keretében a szerkesztıi feladatokat el tudja látni.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

Bencze István: Két-három polgár megkereste, hogy honlap fórumát nyissák meg ismét, maga
részérıl nem támogatja. Amennyiben a képviselık részérıl ez igénykért felmerült, képviselıi
indítványként a testület dönt róla.
8./ Az OMK-ban idınként folytatott árusítási tevékenység megvitatása
Elıadó: Bencze István polgármester
Bencze István: Többször volt már a képviselı-testület elıtt ez a téma, TFB. tárgyalta.
Varga Judit: A Településfejlesztési Bizottság egyhangú döntése értelmében nem javasolja az
OMK. épület bérbeadási tevékenységének korlátozását, árusítási tevékenység céljára, de a
bérleti díj felülvizsgálatát javasolja.
Tóth Sándor Ipartestület elnöke: Az Önkormányzat és az Ipartestület között létrejött
együttmőködési megállapodás, valamint a vállalkozói fórumon elhangzottak alapján született
ez a beadvány, mely szerint a vállalkozók kifogásolják az idegen vállalkozók által folytatott
kereskedelmi tevékenységet az OMK-ban. Ezáltal csökken a dömsödi kereskedık forgalma,
bevétele, ugyanakkor az önkormányzatnak ebbıl nincs bevétele. Véleménye szerint nem a
TFB. dolga lenne kimutatni, mennyi az annyi.
Bencze István: Az adatok nem titkosak, 338.000.-Ft. az OMK. bevétele éves szinten ebbıl a
tevékenységbıl, amely az intézmény telefonköltségét és fénymásoló patron költségét fedezi.
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Tóth Sándor: Véleménye szerint egy oktatás és mővelıdési intézménynek nem ez a
rendeltetése, hogy ilyen akciókat szervezzen. A programok szervezését jobban meg kellene
fontolni – utal itt az Újévi Koncertre – ne szervezzenek olyan programot, ami ráfizetéses. Ha
nincs rá fizetıképes kereslet, nem szabad megszervezni, veszteséget termelni nem szabad,
inkább vissza kell mondani az elıadást.
Varsányi Antal: Nem ért egyet az elhangzottakkal, nagyon tartalmas, értékes program volt,
kár lett volna megfosztani azokat az élménytıl, akik elmentek az elıadásra. A Mővelıdési
Háznak
Tóth Sándor: Egyébként a mővelıdési házhoz nem illı tevékenység a kereskedelmi
tevékenység. A vállalkozók ezt sérelmezték, kifogásolták, sok embert irritál, a kereskedık
bevételét csökkenti, a kereskedık bevételének növekedése elıbb-utóbb megjelenik az
iparőzési adóban, ezek a kereskedık nem fizetnek iparőzési adót sem, nem beszélve, hogy
elhasználódik a mővelıdési ház berendezése, amely elıbb-utóbb költséggel jár. A kereskedık
továbbra is kitartanak amellett, hogy erre más megoldást kell találni, ha hozzá kell járulni a
mővelıdési ház mőködéshez, beszállnának a telefon költségekbe, hogy ne kerüljön ilyenre
sor, ezzel a vállalkozóikat segítenék. Felhívják a kereskedık figyelmét, hogy olcsóbb
kategóriás árukat is kínáljanak üzletükben. Elınye még a helyi kereskedıknél történı
vásárlásnak, ha meghibásodik az áru, helyben vissza tudja vinni az üzletbe, de a vásározóknál
vásárolt termékek esetében nem, nincs reklamálási lehetıség.
Bencze István: Megérti a kereskedık álláspontját, tiszteletben is tartja. Reagálva a
hozzászólásra elmondja, hogy az OMK. nem szervez vásárokat, az OMK. helyt ad azoknak a
vásároknak, akik megkeresik. Ha úgy dönt a testület, hogy az OMK-ban megtiltja a vásárokat,
a településen semmiképpen nem tilthatja meg. Akár szabad téren, akár magánháznál a
vállalkozó bérleti díjat fizet és árulhat. Nem tudják megtiltani, hogy Dömsödön ne legyen
ilyen jellegő vásár. Jogos óhaj lenne akkor, ha ugyanezek az áruk, ez az árkategória a
dömsödi üzletekben megtalálható lenne, de a kínai üzleten kívül máshol nincs. Ha nincs,
átmennek Ráckevére a piacra, Lacházára a mővelıdési házba. Az elmúlt héten Taksonyban
volt egy ülésen, ugyan ilyen jellegő vásár volt a mővelıdési házban, magasabb bérleti díjért.
Ekkor fogalmazódott meg a bérleti díj felemelésére vonatkozó javaslata. Nem a vállalkozók
ellen van az önkormányzat, amikor a vásárt nem tiltja meg, hanem a lakosság igényeinek
kielégítését tartja szem elıtt.
Lázár József: Egy mősorral kapcsolatban elhangzott, ha nem gazdaságos, nem kell idehozni.
Ha a kereskedınek nincs haszna, akkor nem jön ide. Egyetlen megoldást lát, ha a helyi
kereskedı árban alá megy a vásározó ára alá.
Élelmiszert nem árulnak, tehát az élelmiszer kereskedık érdekeit nem sérti, ruhanemő a
Horváth-kertben van, és az Átriumban, cipı csak a kínai üzletben van. szerszám a
gazdaboltban és a barkácsboltban. Véleménye szerint nem hoznak ide annyi árut, hogy amiatt
a dömsödi kereskedı bezárásra kényszerülne.
Csikós Lászlóné: Úgy gondolja, ha egy multi – mint a Tesco – áruházat nyitva Dömsödön,
jogos lenne a sérelem, de amíg ezek a kis vásározók a szociálisan rászorulók igényeit
próbálják kielégíteni, addig nem érzi jogosnak a helyi kereskedık sérelmeit.
Az OMK. költségvetésébıl 8 %-ot elvonnak, igenis szükségük van erre a bevételre. A
veszteséges mősorok szervezésével kapcsolatban elmondja, hogy a kultúra soha nem az
anyagi bevételrıl szól, hanem a szellemi bevételrıl. Egyébként az imént hangzott el, hogy a
csekély anyagi körülmények mellett eléggé jól mőködik a kulturális élet a mővelıdési
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központban. Örül annak, hogy emellett a kis keresető embereknek tud segíteni a vásárok
tartásával. A 8 % elvonására segítsék lenne a vásárokból befolyó összeg.
Varsányi Antal: Legutóbb megtekintette a vásárt, valóban alacsony árfekvéső árut kínálnak,
aki ott vásárol, az kockázat, vagy jó lesz az áru, vagy hibás. Ha nem lesz itt vásár, akkor
elmegy Ráckevére, Kiskunlacházára. A piaccal kapcsolatban is felmerül többször, hogy miért
árulnak itt vidékiek, Nincs kifogása, ha nem kereskedelmi tevékenységet folytat. Úgy
gondolja, hogy magyar ember, ıstermelı ha egy évben kétszer elhozza a termékét, ne
zavarják el.
Szabó Andrea: A vállalkozói fórumon már volt egy heves vita az OMK-ban folyó
vásározásról, a vállalkozók azt várják az önkormányzattól, hogy egy emberként álljanak oda
és mondják ki, hogy az önkormányzat az OMK-ba nem engedi be a vásárosokat, ezzel azt
szimbolizálja, hogy becsüli a helyi kereskedıket, becsüli a helyi iparosokat, a befolyó
iparőzési adót tılük várja. A vállalkozói fórumon elhangzott, hogy rendezvények alkalmával a
rendezvényszervezık a vállalkozókat keresik meg akár anyagi, akár szponzorációs
segítségért, tombola. Tisztában vannak azzal, hogy nem lehet teljesen kizárni más
kereskedıket, egy odaállást várnak az önkormányzat részérıl, szimbolizálva, hogy a helyi
iparosokat, a helyi kereskedıket az önkormányzat védi az együttmőködési megállapodását
fényében még inkább, mert a rendezvényeken a vállalkozók oda teszik a sajátjukat a falu
érdekében.
Másik oldalt nézve, a vállalkozók számára jelzés értékő lehet, hogy ilyen nagy kereslet van
ezeken a vásárokon árult termékekre, mert a helyi kereskedınél nem lehet megkapni azt az
árut, (otthonka, bunda bugyi stb.) amire a falu egy rétegének igénye van. Kétoldalú a dolog,
az biztos, hogy a vállalkozóknak is meg kell nézni, kínálatukat mivel tudnák kiegészíteni,
hogy a helyi igényeket megfelelıen kielégítsék. Úgy gondolja, ha nem engednék meg az
OMK-ban történı árusítást, akkor ott lennének a piacon vagy bárhol. Sajnos ott tartanak, hogy
némi bevétel érdekében el kell tőrni ezt az árusítást.
Bencze István: Sajnos, hogy vannak elég sokan a településen, akik ezt a minıséget engedheti
meg magának. Akkor tudnának odaállni a vállalkozók mellé, ha meg lenne az a hasonló
árfekvéső áruskála, amit a vásárosok árulnak.
Balogh László Levente: Véleménye szerint ezen a 330 ezer Ft-on nem kellene vitatkozni, ha
tartanak vásárokat, akkor legyen belıle bevétel, javasolja a bérleti díjat felemelni.
Bencze István: A következı ülésre kidolgozzák a bérleti díj emelésére vonatkozó
elıterjesztést.
(Varsányi Antal alpolgármester az üléstermet elhagyta, jelenlévı képviselık száma: 6 fı)
Csiszár György: Tisztában vannak azzal, hogy egy kereskedınek van engedélye árusításra,
akkor bárhol árulhat, azt kellene eldönteni, hogy az OMK. alkalmas-e erre, vagy az
önkormányzatnak esetleg van egy másik – ilyen célra alkalmas – helyiséget, amit bérbe adhat.
Ha az OMK-ból kiszorulnak, kimennek a piacra, vagy más megoldást keresnek.
Javaslata, hogy az OMK. vagy a testület készítene egy tájékoztatót, az ipartestület vezetısége
megkeresné azokat a kereskedıket, akik ezt nehezményezik, elmennének közösen megnézni a
vásárokat, és közösen mindkét fél számára kedvezı megoldást keresnének. Esetleg azokból a
kereskedıkbıl, akik nehezményezik a vásárt, alakítanának egy bizottságot, elmennének,
megnéznék, hogy folyik a vásár, milyen az árukínálat stb.
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Esetleg nyilvánosságra lehetne hozni, hogy ebbıl a tevékenységbıl ennyi bevétel keletkezett,
lehet, hogy egy helyi vállalkozó ilyen jellegő üzletet nyitására szánná el magát.
Bencze István: A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el,
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Településfejlesztési Bizottság javaslatát,
miszerint továbbra is legyen vásár az OMK-ban, a következı ülésen a bérleti díjak emelésérıl
döntsön a testület. Emellett az önkormányzat kész arra, hogy a kereskedıkkel tovább
gondolkodjanak a mindkét fél számára legkedvezıbb megoldáson.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következı határozatot:
89/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete nem korlátozza a Petıfi Sándor
Oktatási és Mővelıdési központ épületének bérbeadását árusítási tevékenység céljára.
A Képviselı-testület egyben felkéri dr. Bencze Zoltán aljegyzıt, hogy a soron következı
rendes ülésre készítsen elıterjesztést a bérleti díjak mértékének emelésérıl.
Felelıs: Képviselı-testület; dr. Bencze Zoltán aljegyzı
Határidı: azonnal

9./ Az 51-es fıút úthasználati díja eltörlésének kezdeményezése
Elıadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Az elıterjesztésben szereplı igény jogos és ésszerő. Két évvel ezelıtt már a
elızı Gazdasági Miniszterhez fordultak ezzel a problémával, melyre azt a választ kapták,
hogy nem tervezik a rendelkezés eltörlését, illetve nem tesznek kivételt. Úgy gondolja, hogy
ismét meg lehet próbálni, másik kormány esetleg más döntést hozhat.
(Varsányi Antal alpolgármester az ülésterembe visszatért, jelenlévı képviselık száma: 7 fı)
Tóth Sándor: Ez a dömsödi kereskedık, vállalkozók, szállító iparosok problémája. Tisztában
vannak a törvények hatályával, azt szeretnék, ha az országgyőlési képviselı tudomására
hoznák a dömsödi választópolgárok problémáját, kérve, hogy próbáljon ebben az irányban
segíteni, illetve képviselje a térség problémáját.
Bencze István: Az országgyőlési képviselı részére továbbítják ezt a kérést.
Varsányi Antal: A képviselı úr tud errıl a problémáról már korábban felvetésre került. A
kormányzat munka úgy folyik, hogy a képviselık szakbizottságokban dolgoznak, Pánczél
képviselı úrnak az oktatás és kultúra terén van nagyobb szava. Ennek ellenére a megfelelı
helyen el fogja mondani, de feltételezhetıen azt a választ kapja, hogy az államnak erre a
bevételre szüksége van. Maga részérıl is igazságtalannak tartja a rendszert.
(Szabó Andrea képviselı az üléstermet elhagyta, jelenlévı képviselık száma: 6 fı)
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
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90/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LV. Tv. 101. § (1)
bekezdésében meghatározott jogával élve megkeresi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Infrastruktúráért Felelıs Államtitkárságát, és kezdeményezi a díjfizetés ellenében
használható autópályákról, autóutakról és fıutakról szóló 37/2006. (III.26.) GKM rendelet
módosítását annak érdekében, hogy az 51-es számú fıút Kiskunlacháza és Dömsöd
közötti szakaszán az úthasználati díj fizetési kötelezettség eltörlésre kerüljön.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

10./ Dömsöd, Hold utcai villamos hálózat tulajdonviszonyának rendezése
Elıadó: Varga László mőszaki fıtanácsos.
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Varga László mőszaki fıtanácsos az írásbeli elıterjesztést röviden összefoglalta.
Bencze István: Az ELMÜ-t megkeresték, az ELMÜ a hálózat átvételétıl nem zárkózik el, de
érdemi nyilatkozatot csak a hálózat átvizsgálása után tesznek. A testületi döntést követıen az
önkormányzat igényét az ELMÜ-höz továbbítják.
A Településfejlesztési Bizottság a három javaslat közül a 1. és a 2. javaslatot tartja
elfogadhatónak.
A Képviselı-testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy az ELMÜ. illetékes
vezetıjével tárgyalást folytasson, amennyiben van rá gyakorlat, úgy ellenszolgáltatás fejében
adják át a hálózatot. Esetleg a Gesztenyesoron illetve a Ráckevei úton kialakítandó
közvilágítási hálózatot ilyen értékben kiépítenék, azzal is elégedettek lennének.
(Szabó Andrea képviselı az ülésterembe visszatért, jelenlévı képviselık száma: 7 fı)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a képviselı-testület hatalmazza fel a
polgármestert arra, hogy a Településfejlesztési Bizottság javaslata szerint tárgyaljon az
ELMÜ. illetékesével.
A képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
91/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert arra, hogy folytasson tárgyalást az ELMŐ_ÉMÁSZ Rt-vel a Dömsöd Hold
utcai transzformátor állomás tulajdonjogának átadásáról az ELMŐ-ÉMÁSZ Rt. Részére
pénzbeli térítés ellenében.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal
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11./ Dömsöd Nagyközség Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása – környezeti vizsgálat szükségessége
Elıadó: Varga Judit fıtanácsos
Varga Judit: A rendezési terv módosításával kapcsolatban nyilatkoztatni kell a
szakhatóságokat, hogy szükség van-e a rendezési terv módosításánál a környezeti vizsgálat
elkészítésére. Egyetlen szakhatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park tartotta szükségesnek két
területet illetıen, autocross pálya és a 7000 hrsz-ú zsilip és csatorna közötti terület. (zártkert)
Ezek tartoznak országos ökológiai hálózat területébe, ezek területi besorolása miatt lenne
szükség a nyilatkozatra. A 7000 hrsz-ú területen nincs mozgás, nincs építkezés, maradhat
ebbe a besorolásba, az autocross pályát viszont használják. A Képviselı-testületnek kell
döntést hozni arra, szükségesnek tartja-e a Nemzeti Park állásfoglalása alapján a
környezetvizsgálat elvégzését vagy sem. A bizottság a három alternatívát megtárgyalta, a
harmadik alternatívában döntött, miszerint a 7000 hrsz-ú; és az autocross pálya területe is
maradjon az eredeti rendezési terv szerinti besorolásban, ne legyen változás, így nincs
szükség a környezeti vizsgálat elkészítésére.
Bencze István: A Településfejlesztési Bizottság ülésén jelen volt az autocross pálya egyik
tulajdonosa, aki nyilatkozott, hogy nem kívánnak semmiféle környezeti vizsgálatot
megrendelni. Az önkormányzat egyébként csak elrendelni tudta volna a környezeti vizsgálat
megrendelését szükség esetén.
dr. Bencze Zoltán: Annyi kockázat van a dologban, mivel a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság kezdeményezte, megvizsgálta és olyan egyedi ökoszisztémát talált a területen,
ami miatt ezt javasolta, adott esetben tehet olyan javaslatot, hogy védettség természeti
védettség, vagy Natura 2000 alá kerüljön, ez esetben autocross pályaként nem üzemelhet.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja a Településfejlesztési Bizottság javaslatát, azaz az
elıterjesztés III. variációját.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:

92/2011. (V.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dömsöd Nagyközség
Településszerkezeti Tevének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása kapcsán a
következı döntést hozza.
A módosítás nem terjed ki a 0399/16 hrsz-ú autocross pálya, valamint a volt zártkerti
7000-es hrsz-ú ingatlanokra.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

A következıkben dr. Bencze Zoltán aljegyzı a már megjelent önkormányzati törvény
tervezettel kapcsolatban adott tájékoztatást.
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A képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta ülését, ahol hatósági ügyekben
érkezett fellebbezéseket bírált el. (külön jegyzıkönyvben rögzítve.)

Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
aljegyzı

