
 J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 10-
én megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, 
Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó 
Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán körjegyzı, továbbá a jelenléti ív szerinti meghívottak.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, az intézményvezetıket. 
Külön köszönti a meghívott vendégeket, dr. Tóth István háziorvost és Ila Gáborné körzeti 
ápolónıt, abból az alkalomból, hogy mindketten nyugdíjba vonulnak. Méltatásában kitért dr. 
Tóth István 36 éven  keresztül áldozatos, lelkiismeretes és alázattal végzett gyógyító 
munkájára, valamint Ila Gáborné körzeti ápolónı 34 éven át folytatott ugyancsak 
lelkiismeretes, tisztességes munkájára, mellyel mindketten Dömsöd betegeit szolgálták. A 
település lakói nevében megköszönte mindkettıjük szolgálatát és boldog nyugdíjas éveket 
kívánva átadta az önkormányzat ajándékát.  
 
dr. Tóth István és Ila Gáborné megköszönte a polgármester elismerı szavait.  
 
Ezt követıen megállapította, hogy 7 képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az ülést 
megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívó szerint az alábbi kiegészítéssel: 
Egyebekben  Kiskunlacháza alpolgármestere a járási székhely kialakításával kapcsolatban 
szeretne tájékoztatást adni, valamint a Biogáz üzem mutatná be tevékenységét, és tenne 
ajánlatot, valamint a Dömsödi Utánpótlás Egyesület névhasználat engedélyezésének kérését 
tárgyalja a képviselı-testület.  A  Képviselı-testület a napirendi pontokra tett javaslattal 
egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

126/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl  
3./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011.(II.17.) 
rendelet módosítása  
4./ A Dezsı Lajos AMI. pedagógiai programjának jóváhagyása   
5./ A Dezsı Lajos AMI. alapító okiratának módosítása  
6./ A Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ – Nagyközségi Könyvtár alapító 
okiratának módosítása  
7./ Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása  
8./ A Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának jóváhagyása  
9./ Védınıi állás betöltésére pályázat kiírása  
10./ Címerhasználat engedélyezése  
11./ Kiskunlacháza Nagyközség megkeresése járási székhelyközpont ügyében  
12./ „Szép Dömsödért” Emlékplakettek 2011.évi odaítélése 
13./ Egyebek 
13.1./ A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület névhasználati kérelme 
13.2./ Tájékoztató a közvilágításról 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
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1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az 
elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

127/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
Elıadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Lázár József kérdezi, hogy mit takar a közbiztonsági háló? Az 51-es út garanciális 
bejárásával kapcsolatban kérdezi, hogy a pesti oldalt felmarják  Dabtól a temetıig? 
 
Bencze István: 26 tételes hibajegyzéket vettek fel, amelyet a kivitelezınek meg kell csinálni. 
Nem tudja mit takar, de nem az útszakasz felmaradását. Közbiztonsági háló nagyon 
kezdetleges, az iskolánál van a program keretében un. iskolarendır. Ha a közbiztonsági 
hálóval kapcsolatban felvázoltak megvalósulnak, segítik a közbiztonságot.  
 
Lázár József: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a határban elszaporodtak a lopások, nem az 
takarítja be a gyümölcsöt, aki pl. mővelte, gondozta.  
 
Bencze István: Bízik abban, hogy a garázdaságok – amelyek a határban és az üdülıterületen 
fordulnak elı gyakran – rövidesen megoldást nyernek. Minden fórumon elmondja, akkor lesz 
Dömsödön közbiztonság, ha önálló rendırırs lesz. Tájékoztatja a képviselıket, arról, hogy 
egy rendırnek Dömsödön biztosítanak szolgálati lakást, aki szolgálatának nagy részét 
Dömsödön teljesíti.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

128/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti idıszak 
eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
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3./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II.17.) 
rendelet módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: A normatív elszámolása, felülvizsgálata kapcsán bejött egy 
csökkentés, illetve az ÖNHIKI átvezetése történt meg, ez azt jelenti, hogy papíron a 
forráshiány eltőnik.  
 
Bencze István: A költségvetésben papíron nincs hiány, pénze valójában nincs az 
önkormányzatnak. Amit Apajtól, illetve ÖNHIKI. támogatásként kapott a település, a ment a 
tartozásokba, a számlára nem folynak be pénzek, komoly likviditási gondokkal küzdenek. 
Felmerült a folyószámla hitelkeret felemelésének gondolata, de egyelıre még halasztják.  
 
Lázár József: Amikor összeállítják a költségvetést, egy normális adóterhelést vesznek alapul. 
Soha nem tudják teljesíteni azokat az adónemeket, amelyeket beterveznek. Elméletileg 
papíron nincs hiány, hogy tudják bebizonyítani, hogy bizonyos személyek nem fizetik be az 
adót. Miért nem fizeti ki az állam az önkormányzatnak a be nem szedhetı adót. Az 
önkormányzat évek óta kínlódik a behajtás minden formájával, nem tudja beszedni az adót. 
Ugyanakkor a másik emberre ráterhelik az adót.  
 
Varsányi Antal:  Véleménye szerint ez is egy jelentıs lépés, nem ugyanott áll az 
önkormányzat, pillanatnyilag legalább a költségvetési egyensúly megvan, más kérdés, hogy 
kézzel fogható pénz hiányzik, napi mőködési gondok vannak. Felhívja a figyelmet egy mai 
jelenségre, un. adóparadicsomokat hoznak létre, 3-600 fı települések meghirdették, hogy 
iparőzési adó nélkül menjenek oda – fıként – mobil szolgáltatók. Nem kockázhatatlan semmi, 
viszont más településekkel kiszúrnak. Ez szélhámosság.  
 
Bencze István: A hivatal azon dolgozik, hogy tudják megakadályozni a különbözı 
adóelkerüléseket, sajnos van olyan vállalkozó, aki tetemes adóssággal bír jelenlegi is és 
folyamatosan viszi el a cégeit Dömsödrıl.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását. 
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
15/2011.(VIII.12.) rendelete 
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II.17.) rendelet 
módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 12. napján 
A rendelet hatályos: 2011. augusztus 12. napjától. 
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4./ A Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának 
jóváhagyása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Köntös Ágnes igazgató: Kiegészítésként elmondja, hogy kimaradt az alapító okiratból a 
szolfézs fıtanszakot, ezt most utólag bele tették.  
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: Az Oktatási Bizottság ülésén még nem állt rendelkezésre a 
szakértıi véleménye az alapító okirat módosításával kapcsolatban, ezt ma már megkapták, 
eszerint a pedagógiai program minden követelménynek megfelel, a fenntartó részérıl 
jóváhagyását javasolja.  
 
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság a pedagógiai programot megtárgyalta, a 27/1998-as 
rendelet módosítása történt meg, amely a pedagógiai program módosítását jelenti, a mit 
kifutórendszerben kell alkalmazni 2006/27-ig az iskolában, felmenı rendszerben kell 
2011/212-tıl a módosítást végrehajtani, 12 évfolyamos képzés folyik, kettı, hat és négy 
évben, ezen kívül a tanszakok elnevezésében is változást történt, az alapító okirat módosítása 
ezért is szükséges. A Bizottság elfogadásra javasolja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a Pedagógiai Programot. 
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

129/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dezsı Lajos Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítását jóváhagyja. 
  
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
 
5./ A Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester. 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: A kiküldött anyaghoz képest annyi a változás, hogy a szolfézs 
tanszak visszakerült a 23 pontba.   
 
Szabó  Andrea: Az Oktatási Bizottság az Alapító Okiratot tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az Alapító Okirat módosítását, melyet a 
Képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
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130/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dezsı Lajos Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 27/1998 (VI. 10.) MKM rendelet 
rendelkezései szerint felülvizsgálta, és a határozat mellékletének megfelelıen az Alapító 
okiratot módosítja. 
 
A képviselı-testület felkéri dr. Bencze Zoltán körjegyzıt, hogy a Dezsı Lajos Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításokkal egységes szövegét a 
határozat szerint készítse el. 
 
Felelıs: dr. Bencze Zoltán körjegyzı; Köntös Ágnes igazgató 
Határid ı: azonnal 

 
 
6./ A Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ – Nagyközségi Könyvtár – Alapító 
Okirat módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán: Ezt a napirendet a következı napirendi ponttal együtt javasolja tárgyalni. 
A fenntartó áttekintette a közmővelıdési feladatellátást, s a következı javaslatot hozta a 
testület elé. Jelenleg a községi könyvtár feladatellátása az OMK. keretében történik. A 
könyvtári feladat ellátással kapcsolatos feladatok az OMK. szervezeti keretei közül átkerülnek 
a Polgármesteri Hivatal szakfeladatai közé, a feladatellátást szolgáló vagyonnal, amely érinti a 
könyvtárral, a Petıfi Szülıi házzal és a Petıfi Múzeummal kapcsolatos feladatokat is. Nem 
jön létre ezáltal önálló intézmény, a könyvtár felett a munkáltatói jogot a továbbiakban a 
Képviselı-testület, egyéb munkáltatói jogok tekintetében pedig a polgármester gyakorolja.  
 
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság tárgyalta a napirendet. Eddig úgy mőködtek, hogy a 
mővelıdési ház keretein belül volt a könyvtár és a múzeum feladatrendje, most ezt 
áttekintették, illetve a  szervezés rendjét is áttekintették, A múzeum és a könyvtár 
közgyőjtemény, így más csoportba sorolható. A könyvtárnak szakmailag az önállóság 
mindenképpen jó lenne, egyeztettek az OMK. igazgatójával, aki ezzel egyetértett, munkaköre, 
az OMK. feladatrendszeres is így jobban áttekinthetı, átláthatóbbá válik. A szakmai 
függetlenné válás mindenkinek elınyösebb lehet, az Oktatási Bizottság egyetértett ezzel.  
Bizottsági ülésen felmerült még az ingatlanok egy helyrajzi szám alá történı összevonása. 
 
Bencze István: Az ingatlan összevonásnak anyagi vonzatai vannak, jegyzıkönyvbe veszik, 
úgy gondolja, hogy ezt rendezni kell, nagyon nem odázható el.  
 
Dr. Rókusfalvy Sylvia: Nem tudja, mi teszi ezt szükségessé, emlékezete szerint pár évvel 
ezelıtt vonták össze az intézményeket, miért kell ismét szétszedni.  
 
dr. Bencze Zoltán: Hivatalos szervezeti dokumentumok szerint 1997-tıl ugyanez a 
szervezeti felállás, az 1997-es eredeti alapító okiraton is intézmény úgy szerepel, mint Petıfi 
Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ – Nagyközségi Könyvtár. Kezdettıl fogva az OMK. 
része volt a könyvtár, más kérdés, hogy a gyakorlat ezt nem követte éveken keresztül.   
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az OMK. alapító okiratának módosítását.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta a következı 
határozatot. 
 

131/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Oktatási és 
Mővelıdési Központ – Nagyközségi Könyvtár Alapító Okiratát felülvizsgálta, és a 
határozat mellékletének megfelelıen az Alapító okiratot módosítja. 
 
A képviselı-testület felkéri dr. Bencze Zoltán körjegyzıt, hogy a Petıfi Sándor Oktatási 
és Mővelıdési Központ Alapító Okiratának módosításokkal egységes szövegét a 
határozat szerint készítse el. 
 
Felelıs: dr. Bencze Zoltán körjegyzı; Csikós Lászlóné igazgató 
Határid ı: 2011. szeptember 1. 
 

 
7./ Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta a következı 
határozatot: 
 

132/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd Nagyközség 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát felülvizsgálta, és a határozat mellékletének 
megfelelıen az Alapító okiratot módosítja. 
 
A képviselı-testület felkéri dr. Bencze Zoltán körjegyzıt, hogy a Dömsöd Nagyközség 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat 
szerint készítse el. 
 
Felelıs: dr. Bencze Zoltán körjegyzı 
Határid ı: 2011. szeptember 1. 

 
 
8./ Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának jóváhagyása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és két 
észrevételt tett, egyik a mővelıdésszervezı felelısségi körébıl a pályázat és egyéb 
támogatások elszámolásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági feladatokat határozott meg, ez 
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kikerült belıle. A függelékkel kapcsolatban is tett észrevételt a bizottság, mely 
szabályzatokkal kell rendelkeznie az intézménynek. A szabályzatok egy része közös minden 
intézmény vonatkozásában, amelyek nem önállóan gazdálkodók, a gazdasági iroda látja el 
azokat a feladatokat.  Ezek között szerepelnek olyan szabályzatok, amelyek a polgármesteri 
hivatal szabályzatait kiterjesztve értendıek, akkor is fel kell sorolni a függelékben, mert az 
intézményre vonatkozó szabályzatról van szó.  
 
Csikós Lászlóné: Az SZMSZ-ben nem lett konkrétan meghatározva a nyitvatartási idı, 
kérdezi, hogy az SZMSZ. ezen részét most módosítják-e?  
Hétfın 7-18 óráig, kedd-péntekig 7-21 óráig, szombat ½ 8-12 óráig, szombaton du. és 
vasárnap pedig rendezvénytıl függıen.  
 
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság az SZMSZ-t áttekintette, az a jogszabály szerinti 
formában készült el. Tartalmazza a mővelıdési intézmény alapcéljait, gazdálkodási rendjét, 
hatáskörét, stb. Az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést a kiegészítésekkel együtt.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

133/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. tv. 78. § (5) 
bekezdésének b) pontja alapján a Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelıs: intézményvezetı 
Határid ı: 2011. szeptember 1-tıl folyamatos 
 

 
Csikós Lászlóné: Attól függetlenül, hogy új SZMSZ. született, a munkaköri leírásokat külön-
külön személyre szólóan el kell készíteni?  
 
dr. Bencze Zoltán: Igen.  
 
 
9./ Védınıi állás betöltésére pályázat kiírás 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István: Évek óta nem került betöltésre az álláshely, most végez egy dömsödi védını, 
az állás betöltéséhez pályázatot kell kiírni.  
 
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: 
 

 



 8 

134/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki védınıi állás 
betöltésére. 
A Képviselı-testület a pályázati kiírást a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
A képviselı-testület a pályázati felhívást a www.kozigallas.gov.hu honlapon, a Dömsödi 
Hírnök címő önkormányzati újságban, és az önkormányzat www.domsod.hu címen 
elérhetı hivatalos honlapján teszi közzé. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
10./ Címerhasználat engedélyezése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy már az 
elızı ciklusban felmerült a polgármesteri díj alapításának gondolata, melyet az általános 
iskolai tanulók kapnának. Az elıterjesztés tartalmazza a kategóriákat. Ahhoz kéri a képviselı-
testület hozzájárulását, hogy a díszoklevélen Dömsöd és Dab címere szerepelhessen. A 
tanulók könyvjutalomban részesülnének, melyet a polgármester finanszírozna.  
Az iskola igazgatójával történt egyeztetés alapján a szülıi munkaközösség vezetıje, az iskola 
igazgatója és a polgármester döntene a díjak odaítélésérıl a mindenkori 7.osztályfınök 
javaslata alapján.  
 
Varsányi Antal:  Nem érti, miért kell ehhez a képviselı-testület hozzájárulása. Ez hivatalos 
okirat.  
 
dr. Bencze Zoltán: A polgármester, mint intézmény, nem adhat ki díjat, a polgármester saját 
nevében alapítja a díjat.  
 
Varsányi Antal:  Messzire mutató, nagy lelkő ajánlat.  
 
Bencze István: A kategóriákat még nem döntötték el, Egyik variációban szerepel mővészeti 
díj, sport díj, humán területek díja,  
Másik variáció szerint sport díj és zenemővészet, énekmővészet, képzımővészet, 
irodalommővészet, táncmővészet.  
Csak a 7. osztályosok körében kerülne a díj kiadásra, ezáltal elejét vennék annak, hogy 2. 
osztálytól 8. osztályig ne mindig ugyanaz a tanuló vegye át a díjat, egy tanuló csak egyszer.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 
 

135/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi, hogy a Bencze 
István polgármester által az általános iskola 7 osztályos tanulói részére alapított díjhoz 
tartozó díszokleveleken mind Dömsöd, mind Dab címerét feltüntesse. 
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Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
11./ Kiskunlacháza Nagyközség megkeresése járási székhelyközpont ügyében  
 
Bencze István polgármester bemutatja és köszönti dr. Fábián Miklóst, Kiskunlacháza 
önkormányzatának alpolgármesterét, aki dr. Répás József polgármestert képviseli. Répás 
József polgármester lehetıséget kért arra, hogy Dömsöd önkormányzata elıtt érvelhessen 
Kiskunlacháza járási székhellyé válása érdekében. 
A képviselı-testület két ülésen ezelıtt hozott döntésérıl – miszerint Dömsöd nagyközség 
Ráckevét támogatja a járási székhellyé válásban – Kiskunlacháza polgármesterét tájékoztatta.  
 
dr. Fábián Miklós alpolgármester szóban is ismertette az írásban mellékelt anyagot.  
 
Bencze István megköszönte dr. Fábián Miklós tájékoztatóját.  
 
12./ „Szép Dömsödért” Emlékplakett 2011. évi odaítélése 
Elıadó: Ispán Ignác TFB. elnöke 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Ispán Ignác: A lakosság részérıl nem érkezett javaslat a díjra, az írásbeli elıterjesztést 
szóban is ismerteti.  
 
Lázár József: Középülettel kapcsolatban kifogásolja,  hogy az ÁCS-i autósbolt elıtt egy 
beton placcot lát, tavaly elıtt a Mátrix Oktatási Központ ellen is kifogást emelt, most is ezt 
teszi. Az ÁCS-i autósbolt elıtti terület nem virágos, nem füvesített, egy beton placc.  
 
Ispán Ignác: A parkoló kocsik miatt betonos az üzlet elıtti terület.  
 
Lázár József: Van ott járdasziget, azt lehetne virágosítani. 
 
Ispán Ignác: Tavaly nem jelöltek középületet, mert nem találtak alkalmasat, most javasolták 
az Ács-i autósboltot és a többség döntött róla.  
 
Lázár József: Érkezett másik javaslat is középületre díjazására? 
 
Ispán Ignác: Igen, a katolikus plébániára merült fel, de még félig kész állapotban van.   
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a Településfejlesztési Bizottság „Szép 
Dömsödért” Emlékplakett kitüntetésre vonatkozó javaslatát azzal a módosítással, hogy az 
ÁCS-i Autósbolt az idei évben ne szerepeljen a díjazottak között.  
 
A Képviselıt-estület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

136/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési Bizottság 
indítványával egyetértve az alábbi határozatot hozza: 
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A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megırzése 
érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért társadalmi bizottság 
javaslatát figyelembe véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet adományoz az alábbi 
személyeknek: 
 
Családi ház kategória: 
Bangó Bálint Thököly u. 20. 
Hegedüs László Bem u. 8. 
Major Mihály Szabadság u. 117. 
Kató Eszter Ságvári u. 3. 
Józan László Ságvári u. 20 
Dudás Lászlóné Felszabadulás u. 5. 
Vank Erzsébet Váczi u. 29. 
Májer Sándor Attila u. 26/a. 
Várady Ferenc Pósa L. u. 1. 
Túri Lajos Széchenyi u.35. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2011. augusztus 20. 

 
Varsányi Antal: Volt egy bizottság, amelyet a képviselı-testület megbízott a javaslattétellel, 
egyetlen képviselı részérıl sem érkezett javaslat a díjra, s utána a bizottság véleményét 
megkérdıjelezik, ez nem fair dolog.  
 
Lázár József. Nem ért egyet az alpolgármester hozzászólásával. 
 
Bencze István: A bizottságnak javaslattételi joga van, a képviselı-testületnek pedig döntési 
joga, nem arról van szó, hogy más személyt javasolta a képviselı, csak nem ért egyet a 
bizottság javaslatával.  
 
Lázár József: Kiemelt megyei ünnepség lesz Dömsödön augusztus 20-án, ahol a díjak 
átadásra kerülnek. Javasolja, hogy kérdezzék meg a kitüntetetteket, átveszik-e személyesen a 
díjat az ünnepségen, ne szólítsák azt, akirıl eleve tudják, hogy nincs jelen.  
 
Bencze István:  Minden képviselıt elvárnak az ünnepségen, és az követı – református 
lelkészi hivatalban lévı – állófogadásra.  
 
Bencze István: Az Oktatási Bizottság év elején összeállított egy kulturális programot, azzal a 
céllal, hogy a programok ne ütközzenek,  ne forduljon elı, hogy az Augusztus 20-i községi 
ünnepség ütközik egy magánkezdeményezéssel. Nem tartja helyesnek, hogy a szórólapon 
megjelent, ha pedig megjelent, akkor 11 órától, a községi ünnepség befejezését követıen. Így 
a községi ünnep ellen szerveznek ezzel a szórólappal.  
 
Varsányi Antal:  Tudják a szervezık is, hogy Augusztus 20. a legnagyobb ünnep, ezzel 
szemben 9 órára meghirdetnek egy családi sportnapot. Minden évben van községi ünnepség, 
idén megyei kiemelt ünnep lesz Dömsödön. Egy önkormányzati területen magánrendezvényt 
szerveznek és az önkormányzat propagálja. Örül a délutáni mősornak és a 
sportrendezvénynek is, de idıben el kellene tolni.  
 
Csikós Lászlóné: Meggyızıdése volt, hogy Jakab Attila és a polgármester úr ezt 
megbeszélték, azért került rá a szórólapra. A szórólapon és a plakátokon még tud változtatni 
az idıponton, amennyiben a szervezıvel egyeztetésre kerül.  
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Vass Ilona: A Dömsödi Hírnökben már megjelent a program és megzavarja az érdeklıdıket, 
ha kétfél idıpont szerepel.  
 
Szabó Andrea: Tudomása szerint errıl a programról az év eleji egyeztetéskor nem volt szó. 
Egyetért az alpolgármesterrel, a községi ünnepség az községi ünnepség, ha annak végeztével 
kezdik el, nincs semmi gond, de így nem jó, hogy ütközik.  
 
Csikós Lászlóné: Az ülés után egyeztet a szervezıvel és átvezetik a szórólapon és a plakáton 
is az idıpontokat 11 órai kezdésre.  
 
Szabó Andrea: Javasolja, hogy a polgármester beszéljen a bérlıvel, az önkormányzatnak, 
mint bérbeadónak köze van az ott folyó rendezvényekhez. Meg kell követelni, hogy idıben 
tájékoztassa a Polgármesteri Hivatalt, milyen rendezvényeket tervez.  
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı tájékoztatja a képviselıket a rendezvények tartásával 
kapcsolatos feltételekrıl, az engedélyeztetési eljárásról.  
 
Bencze István: Az ötlet támogatandó, meg kell csinálni, jó dolog, de az viszont 
elfogadhatatlan, hogy nem egyeztetett ezzel kapcsolatban.  
 
Csikós Lászlóné: Tájékoztatást adott a Szerzıi Jogvédı Hivatalnak a OMK-val szembeni 
eljárásáról.  
 
Bencze István: Az ingatlan bérlıjével – Jakab Attilával – meg kell beszélni, hogy a 
rendezvényeket megtartásához minden esetben írásban kérje az önkormányzat engedélyét.  
 
Csikós Lászlóné ismerteti az augusztus 19-i pénteki programot is, ahova a képviselıket 
ezúton is meghívja, ahol a Csehországi Otravicka Ifjúsági Tánccsoport és a Csepp-Csepel 
Táncegyüttes is szerepel. A  megvalósításban Orosz Lajos is szerepet vállalt a táncegyüttes 
vendégül látásával.  
 
13./ Egyebek 
13.1./ Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület névhasználat engedélyezése 
Elıadó: Bencze István 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület az 
elıterjesztésben foglaltakkal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

137/2011. (VIII.10.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület hivatalos nevében Dömsöd nagyközség 
nevét használja. 
  
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
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13.2./ Tájékoztató a közvilágításról 
 
Bencze István bemutatja és köszönti az ELMÜ. Hálózati Kft. munkatársát, Haidekker Dániel 
energetikai tanácsadót, aki a korábbi ülésen kiosztott anyaggal kapcsolatban tart bemutatót. A 
ELMÜ csoport több tevékenységgel rendelkezik, egyik a bioenergia, melynek egyik 
leányvállalat a dömsödi biogáz erımő – Kft. – másik lába a cégcsoportnak a Közvil. Zrt, 
amely 420 településen végezte a közvilágítás korszerősítést az elmúlt években.  
Cégük  közvilágítást üzemeltetnek, igény esetén korszerősítenek. Az egyik verzió tehát, hogy 
üzemeltetésre átadja az önkormányzat a hálózatot. Ismertette a közvilágítás hibaelhárításának 
menetét, a személyi és tárgyi feltételeket. Másik ajánlatuk  a közvilágítás korszerősítésére 
irányul. Bemutatja a jelenleg 10 településen kísérleti jelleggel mőködtetett közvilágítási 
lámpatesteket, ismerteti  mőszaki paramétereiket. 
 
Bencze István polgármester: Javítással kapcsolatban mindenképpen meg kell nézni a jelenleg 
érvényben lévı közvilágítási szerzıdést, milyen nagyságrendet takar, kell-e közbeszerzés, ha 
év végén tudnak váltani, akkor konkrét ajánlatkészítéshez kérjék az energetikustól az 
ajánlattételhez szükséges mőszaki adatokat. A hálózat korszerősítésével kapcsolatban – 8 -10 
évre kötnek szerzıdést,  a megspórolt profit fedezi az új szerelvények felszerelését, 8-10 év 
múlva. 8-10 év múlva újra kell korszerősíteni, vagy még legalább az önkormányzat is 10 évig 
élvezheti. Az önkormányzatnak is garanciát jelent az, hogy nem emelkedik az a teljesítmény, 
amit most nem biztos, hogy tudnak tartani. 
 
Varsányi Antal:  A karbantartás nem csak abból áll, hogy világít vagy sem, a legnagyobb 
gondot az jelenti, hogy az almatúrákba bejut a por, víz, a fényáteresztı képessége csökken.  
 
Haidekker Dániel: A karbantartáskor búra tisztítást is végeznek.   
 
Lázár József: Az ELMÜ. azért nem kér pénzt, hogy a Kft. ezt felszereli, mőködteti.  
 
Haidekker Dániel: Az önkormányzatnak csak a Kft.-vel van szerzıdése és a Kft. pedig 
szerzıdést köt az ELMÜ-vel a rendszer használatra.  
 
Bencze István: Minden kötelezettség nélkül érdekli az önkormányzatot az ajánlat, a jelenlegi 
anyagi helyzetben, ahol lehet, spórolni kell. A hivatal munkatársát Varga László keresse fel és 
közösen dolgozzák ki azt az ajánlatot, amely a testület elé kerül döntésre.  
 
Haidekker Dániel: Csak az üzemeletetésre, vagy esetleg a korszerősítésre irányuljon az 
elıterjesztést? 
 
Bencze István: Mindkettı érdekelné az önkormányzatot. 
 
A napirend lezárása után Bencze István polgármester elmondta, hogy a Dömsödi Hírnökben 
egy lakostárs által ismét felvetésre került az  orvosi ügyelettel kapcsolatos igény. Az újság 
szerkesztıjével egyeztetett, olyan nem fordulhat elı, hogy a felvetett kérdésre abban a 
lapszámban ne kapjon az olvasó választ. A cikk írójával már többször megbeszélte ezt a 
problémát, aki a választ el is fogadta, mégis megírta a cikket.  
 
Lázár József kérdezi, hogy a II. körzet betöltésével kapcsolatban mi a helyzet, hogy állnak?  
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Bencze István: Egyelıre nincs orvos, három hónapra kapott az önkormányzat engedélyt a 
helyettesítésre, addig jó lenne megoldani.  Tóth doktor minden lehetséges helyen meghirdette 
a körzetet, bíznak abban, hogy az ıszi rezidens képzés befejeztével sikerül betölteni a 
körzetet.  
 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Bencze István         dr. Bencze Zoltán 
    polgármester               körjegyzı 


