JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 15-én
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezsı
alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Lázár József, Szabó Andrea
képviselık, Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı, dr. Bencze Zoltán aljegyzı, valamint a
jelenléti ív szerinti meghívottak.
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, és az intézményvezetıket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
97/2011. (VI.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét a következık
szerint határozza meg:
1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési racionalizálási programjának
megvitatása
2./ A Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómő
Tulajdonközösség megszüntetése
3./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló 5/2011. (II.17.) rendelet módosítása
4./ Elıterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítására
5./ Ivóvíz beruházáshoz EU önerı támogatás benyújtása
6./ Felterjesztés Ráckeve járási székhely jelölése érdekében
7./ Egyebek
Zárt ülésen:
8./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

Varsányi Antal napirend elıtt elmondja, hogy az SZMSZ. elıírja, hogy a határozati javaslat
módosítást írásban kell benyújtani elıre. Akinek módosító javaslata van, legalább az ülésre
készítse el írásban a módosító javaslatát, ne itt kelljen kitalálni, kimarad belıle, hozzátesznek.
Nyilván ha egy szám módosításáról van szó, el tudják fogadni írásbeli elıterjesztés nélkül, de
ha lényegbe vágó módosító javaslat van, azt írásban nyújtsák be a képviselık.
Balogh László Levente: Ez a mai ülés kivételes alkalom, most volt a bizottsági ülés, nem
volt idı írásbeli módosító javaslat benyújtására.
1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési racionalizálási programjának
megvitatása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)

Bencze István: A bizottsági ülésen javaslatként hangzott el a Dömsödi Hírnök 250.-Ft-ra
történı felemelése és a tiszteletpéldányok legszőkebb körre történı csökkentése.
A Képviselı-testület a bizottság javaslatát 4 igen szavazatal, 2 nem szavazattal elfogadta és a
fenti szavazati arányban meghozta a következı határozatot:
98/2011. (VI.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Dömsödi Hírnök”
önkormányzati havilap árát 2011. júliusi példányszámtól kezdıdıen 250-Ft/lap összegben
határozza meg. A Képviselı-testület a lapot a júliusi számtól 900 példányban jelenteti
meg.
Felelıs: dr. Bencze Zoltán aljegyzı; Vass Ilona fıszerkesztı
Határidı: azonnal

Zsoldos Gáborné: A tanévnyitás elıtt a képviselı-testületnek meg kell határozni a csoport
létszámot, hány alsó, felsı tagozatos csoportot indít, tanulószobás, hány napközis csoportot,
iskolaotthonost indít el a következı évben.
Az óvoda 9 óvodai csoport helyett 8 csoportot indítana a 2011/2012. tanévben.
A Képviselı-testület az óvoda csoportlétszám meghatározására tett javaslattal egyetértett és
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
99/2011. (VI.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény
102.§ (2) bekezdés c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:
A Nagyközségi Óvodában a 2011/2012. tanévben 10 óvodai csoport (8 Dömsödön, 2
Apajon) indítható.
A Nagyközségi Óvoda 2011.07.01-tıl 1 pedagógus álláshelyet nem tölthet be.
Felelıs: Bencze István polgármester és Orosz Lajosné óvodavezetı
Határidı: 2011. szeptember

Mészáros Pálné: 11 alsó csoport, 10 felsı csoport, 1 kisegítı csoport, 2 napközis csoport,
összesen 25 csoport indulna az általános iskolában a 2011/2012. tanévben.
A Képviselı-testület az elıterjesztett javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
100/2011.(VI.15.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény
102.§ (2) bekezdés c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Gazdasági Bizottság
véleményét figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:

A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 2011/2012. tanévben az alábbi csoportok
indíthatók:
Alsó tagozat:
- 1. évfolyam 4 tanulócsoport
- 2. évfolyam 2 tanulócsoport
- 3. évfolyam 2 tanulócsoport, ebbıl egy tanulócsoport iskolaotthonos
- 4. évfolyam 3 tanulócsoport
- 1-4 évfolyamon 2 napközis csoport
Felsı tagozat
- 5. évfolyam 3 tanulócsoport
- 6. évfolyam 2 tanulócsoport
- 7. évfolyam 3 tanulócsoport
- 8. évfolyam 2 tanulócsoport
-5-8. évfolyam 1 tanulószobai csoport
EÁİ tagozat
-1 tanulócsoport.
A képviselı-testület a Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2011.07.01-tıl 2 pedagógus
álláshelyet nem tölthet be.
Felelıs: Bencze István polgármester és Mészáros Pálné igazgató
Határidı: 2011. szeptember

Bencze István: Szavazásra bocsátja a megszorító csomagot 24-227.332.-Ft. összeggel azzal a
kitétellel, hogy további tárgyalásokat kezdeményeznek az intézményvezetıkkel a június 30-i
ülésig.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:

101/2011.(VI.15.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat és
intézményei költségvetési racionalizálási programját a 2011. év költségvetési
elıirányzataiból 24.227.332-Ft elvonással hagyja jóvá.
A Képviselı-testület utasítja dr. Bencze Zoltán aljegyzıt, hogy az önkormányzat és
intézményei 2011. évi költségvetésének fenti összeggel történı módosítását a soron
következı képviselı-testületi ülésre készítse elı.
A Képviselı-testület felkéri valamennyi intézményének vezetıjét, hogy 2011. június 30-i
ülésre tekintsék át újra az általuk vezetett intézmények költségvetési elıirányzatait, és
lehetıség szerint tegyenek javaslatot a kiadások további csökkentésére.
Felelıs: Bencze István polgármester és dr. Bencze Zoltán aljegyzı
Határidı: 2011. szeptember

2./ A Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómő
Tulajdonközösség megszüntetése
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva)

dr. Bencze Zoltán: A Társulási Tanács ülésén Ráckeve vázolta, hogy milyen problémába
ütköztek. A társulás a szennyvízcsatorna megvalósítására jött létre, 2009-ben egy jogi
személyiségő társulássá alakult át, tekintve, hogy vagyoni jogokkal egyedül a jogi
személyiségő társulás ruházható fel. A társulás átalakult, de nem jogi utódlással, a Ráckevei
könyvvizsgálat során derült ki, ha megtörténik az átalakulás, a jogi személyiségő társulás
részére az önkormányzatok a vagyont átadják, az ÁFA. fizetési kötelezettség alá esik.
Ráckevén egyeztetések folytak. A Ráckevétıl késın kapott anyagot nem tudták alaposan
áttekinteni, így került be a testületi anyagba. Az elmúlt napokban áttekintették és egyeztettek
Ráckevével, s ennek eredményeként az a javaslat, hogy a képviselı-testület napolja el a
döntést, sok kérdés van, amit egyeztetni kell, a vázolt elgondolás véleménye szerint nem
megfelelı. Nagyon sok nyitott kérdés van, amit még tovább kell vizsgálni, egyeztetni.
Jelenleg nem tisztázott a pontos megoldás, ezért javasolja a napirend elnapolását.
A Képviselı-testület a napirend elnapolásával egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
102/2011. (VI.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Ráckeve és Térsége Társult
Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómő Tulajdonközösség megszüntetésének
kérdését 2011. június 30-i ülésére napolja el.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

3./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
igénybevételérıl szóló 5/2011. (II.17.) rendelet módosítása
Elıadó: dr. Bencze Zoltán aljegyzı.
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)

közszolgáltatás

kötelezı

dr. Bencze Zoltán: A Bio-Pannónia Kft. két problémával fordult az önkormányzatokhoz,
egyik, hogy a zsákos hulladékgyőjtés alkalmával az üdülıterületen olyan problémába
ütköznek, hogy akik egy-két éves hátralékot fizetnek ki, ragaszkodnak ahhoz, hogy a zsák
kerüljön számukra kiadásra, mivel azt is kifizették. A díj tartalmazza a zsák árát, illetve a
szolgáltatási díjat is. Azzal, ha utólag kifizeti a cég nem korrigálja a számlát utólag, kifizeti a
zsák árát, a zsák tulajdonjogát ezzel megszerzi. Odaadják a zsákot, az aktuális évi díjat nem
fizeti meg az üdülı, hanem az elızı évi Bio-Pannóniás zsákban kiteszi a szemetet, a járat
elszállítja, ezzel a cég szerint ıket anyagi hátrány éri. A Beruházási Társulás ülésén született
egy megállapodás, hogy a Bio-Pannónia Kft. a logó mellé az évszámot is rányomtatja és csak
az az évi zsákot szállítják csak el. Másik probléma, hogy hogyan alakul a 11 településen a
használaton kívüli ingatlanok mentesítése. Jelenleg 2 település van (egyik Dömsöd) ahol az
üdülık részére is lehetıséget adnak a használaton kívüli ingatlan díjfizetés alóli mentesítésére.
Ez esetben csak az alapdíjat fizeti az ingatlantulajdonos. Utólag – a mentesítési idıszak végén
– kell számlákkal igazolni, hogy valóban nem használták az ingatlant, ha pedig használták,
akkor a cég utólag kiszámlázza. A legtöbb település már csak az állandó lakosok részére teszi
lehetıvé a mentességet.
A Bio-Pannónia Kft. felvetése, hogy nem a fogyasztók számára, a fogyasztó típusára
meghatározva, hanem az ingatlan rendeltetése szerint legyen beszabályozva, csak lakóingatlan
használaton kívülisége esetén lehessen mentességet adni a hulladékszállítási díjfizetés alól. Az

üdülı ingatlan rendeltetésénél fogva nem folyamatos használattal jár együtt, azokat is év
közben karban kell tartani, s ezzel is képzıdik hulladék, melyet a cég elszállít.
A Társulási Tanács ezt elfogadta ezért belekerült a rendelet-tervezetbe, azzal, hogy ebben az
évben már nem javasolja hatályba léptetni, tekintve, hogy az üdülık egy része már megkapta
ezt a kedvezményt, a másik részének pedig nem lesz lehetısége ezt igénybe venni. Javasolja,
hogy a hatálybalépés az üdülési idény befejeztével kerüljön meghatározásra.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi
rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2011.(VI.20.) rendelete
A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
szóló 5/2011. (II.17.) rendelet módosítása
A rendelet kihirdetve: 2011. június 20. napján
A rendelet hatályos: 2011. július 1. napjától.

4./ Elıterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítására
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy jogszabályváltozás miatt
történı módosításról van szó, valamint a Felügyelı Bizottság és a Társulás elnökségének
taglétszáma is csökkent, ezt is érinti a megállapodást.
Javasolja a társulási megállapodás módosítását jóváhagyását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
103/2011. (VI.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Közép- Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
a következık szerint határozza meg:
1./ A Társulási Megállapodás III. fejezete elsı bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
A Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelıen a Társulás önálló jogi
személyiséggel rendelkezik, mőködése során a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2./ A Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát
veszti.
3./ A Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:

A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi
törvényességi ellenırzés céljából az illetékességgel rendelkezı kormányhivatalnak,
valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár
illetékességgel rendelkezı Igazgatóságának.
4./ A Társulási Megállapodás V. fejezete elsı bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
5./ A Társulási Megállapodás V/1. c) pontja második bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott
pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács
elnöke köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak.
6./ A Társulás Megállapodás V/1. e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
A Társulás jogszabályszerő költségvetési mőködésének ellenırzését Felügyelı Bizottsága
végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túl menıen a Társulás szakmai ellenırzés céljára erre
szakosodott ellenırt is igénybe vehet.
7./ A Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
Szervezeti rendszer:
1.Társulási Tanács
2.Társulási Tanács Elnöke,
3.Operatív Tanács
4.Felügyelı Bizottság
5.KDV Projekt Iroda
8./ A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következı rendelkezés lép:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetıje felett a kiemelt munkáltatói jogok
(kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása)
gyakorlása.
9./ A Társulási Megállapodás VII/1.2 .pont nyolcadik bekezdés helyébe a következı
rendelkezés lép:
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.
Személyi ügyekben (pld. tisztségviselık megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a
tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet. Titkos szavazás
tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács
tagjainak egyszerő többséggel meghozott döntése szükséges.

10./ A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont elsı bekezdés o) pontja helyébe a
következı rendelkezés lép:
A Projekt Iroda vezetıje tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
11./ A Társulási Megállapodás VII/1.3 .pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a
következık szerint:
A Társulási Tanács részletes mőködési szabályait a Szervezeti és Mőködési Szabályzat
tartalmazza.
12./ A Társulási Megállapodás VII/3.pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda
(KDV Projekt Iroda)
A Társulás mőködését, a projektek teljes körő elıkészítését és lebonyolítását a Projekt
Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda.
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1) bekezdés b)
pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 9.§(2) bekezdés d) pontja alapján
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó,
foglalkoztatottak létszámát.
A Projekt Irodát – annak vezetıjén keresztül – a Társulás Tanácsa irányítja.
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda Vezetıje
gyakorolja. A Projekt Iroda vezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás
Tanácsának elnöke gyakorolja.
A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény rendelkezései irányadóak.
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a
Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejőleg azok teljesítésére.
A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt,
váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el.
A Projekt Iroda feladatai:
A Társulás mőködésével összefüggı tevékenységek:
• Jogszerő mőködés folyamatos biztosítása,
• Értekezletek, ülések megszervezése,
• A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelı Bizottság munkájának
segítése,
• Elıterjesztések, döntéstervezetek, jegyzıkönyvek, emlékeztetık elkészítése,
határozatok végrehajtása,
• Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,

• Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek,
• Szerzıdések, szerzıdés módosítások elıkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos
döntések elıkészítése,
• A Társulás éves munkatervére érkezı javaslatok összefoglalása, éves költségvetési
tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése.
- A projektek megvalósításával összefüggı feladatok:
A Társulási Megállapodás IV/2.2., IV/2.3., IV/3.1., IV/3.2. pontjaiban meghatározott
társulási feladatok elıkészítése,végrehajtása.
A Projekt Iroda szervezetére és mőködésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás
Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmazza.
13./ A Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
A delegáló önkormányzatok a Felügyelı Bizottság tagjainak személyét, vagy a
személyükben bekövetkezı változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban
bejelenteni.
14./ A Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Társulási Tanács tagja egyidejőleg nem delegálható a Felügyelı Bizottságba is.
15./ A Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

5./ Ivóvíz beruházáshoz EU önerı támogatás benyújtása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Az írásbeli elıterjesztést szóban röviden összefoglalta és javasolta a önerıre a
pályázat benyújtását.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
104/2011. (VI.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az „Ivóvízhálózat rekonstrukció
és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” címő KEOP-7.1.3.0/09-20100016. azonosító számú projekthez kapcsolódóan az önkormányzat önrészének támogatása
céljából pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatósághoz (Budapest Bartók Béla út 120-122.) 1.660.500.-Ft támogatási összeg iránt.
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

6./ Felterjesztés Ráckeve járási székhely jelölése érdekében
Elıadó: dr. Bencze Zoltán aljegyzı
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy – miután az
alaptörvényt elfogadták – a közigazgatás tagozódása szempontjából változások lesznek,
2013-tól várhatóan visszaállnak a járások, nagy valószínőséggel nem a régi járási területek
állnak vissza. A polgármesterek tanácskoztak és álláspontjuk Kiskunlacháza kivételével az,
hogy Ráckeve legyen a járásközpont. Ugyanezzel az összetétellel a jegyzık is egyetértettek a
jegyzıi értekezleten, tekintettel arra, hogy mind a hagyomány, mind a feltételrendszer annak,
hogy a járási kormányhivatal létrejöjjenek, Ráckevén adott. Minden más térségi jellegő
intézmény Ráckevén mőködik. Ezt Kiskunlacháza nem támogatja, inkább ık szeretnének a
járási székhely lenni. Másik székhely Szigetszentmiklós lenne, amelyhez az északi
települések tartoznának.
Lázár József: Nagyon rossz a tömegközlekedés Ráckevére, délelıtt két buszjárat van, csak
úgy lehet megközelíteni gyakrabban, ha Kiskunlacházán átszállnak.
Bencze István: Közlekedés szempontjából Kiskunlacháza elınyösebb lenne, de ott semmiféle
tárgyi, személyi feltétel nem áll rendelkezésre.
Varsányi Antal: A határozati javaslat utolsó fél mondatát javasolja kihúzni, mert Dömsöd
esetében nem állja meg a helyét.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület az
elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
105/2011. (VI.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv. 101. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felterjesztési jogával
élve javaslatot tesz a Magyar Köztársaság Belügyminiszterének – az önkormányzati
koncepcióban szereplı járási közigazgatási szint visszaállítására irányuló jogalkotói
szándék megvalósulása esetén – Ráckeve Város járási székhely településsé nyilvánítására.
A kezdeményezés indoka: Ráckeve korábban is járási székhely település volt, jelenleg
kistérségi központ, melyben igazgatási, igazságügyi funkciók, intézmények (bíróság,
ügyészség,
földhivatal,
ÁNTSZ,
Mezıgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal,
rendırkapitányság, tőzoltóság, okmányiroda, gyámhivatal, építéshatóság) mőködnek, a
környezı települések és Ráckeve között a közlekedési viszonyok kedvezıek.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: 2011. június 30.

Képviselıi hozzászólások:

Lázár József: Olvasta a Hírnökben, hogy 15-tıl megindul az ápolatlan telkek feltérképezése.
Kossuth Lajos u. 134. elıtt embermagasságú gaz volt.
Elfogadja, hogy nincs mindenre üzemanyag.
Bencze István: Rá kell szoktatni az embereket, hogy saját portájuk elıtt tegyenek rendet.
Varsányi Antal: A Hírnökben jó lett volna kiemelni ezt a cikket, címet adni. A cikkben
leírtakat miniszteri rendelet szabályozza, ez az ingatlantulajdonos kötelessége az utcafrontot
tisztán tartani. A honlapra is felteszik a tájékoztatót. Megállapítottak egy árat, ha valaki
megszorul, a hivatalban befizeti a díjat és sorrendben megpróbálnak segíteni.
Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a CSÖT-ön keresztül lesz egy parlagfő irtó brigád, két
hónapon keresztül 10 fı alkalmazásával.
Bencze István: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy megérkezett Für testvértelepülésrıl a
meghívó a Füri falunapra július 9-re. Úgy gondolja, hogy egy gépkocsival mennének, aki
részt kíván venni a rendezvényen, azt jelezze.
A képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen hatósági ügyekben érkezett fellebbezéseket
bírált el. (külön jegyzıkönyvben rögzítve.)

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
aljegyzı

