
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 8-án 
megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezsı 
alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Sallai Gábor, Szabó Andrea 
képviselık, dr. Bencze Zoltán körjegyzı, továbbá jelenléti ív szerinti meghívottak.  
 
Bencze István polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és a jelenlévı 
intézményvezetıket.  
Megállapítja, hogy a 9 képviselıbıl 7 képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az ülést 
megnyitja.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban közölt napirendeket kiegészítve a Tőzoltó 
Egyesület kérelmével, továbbá a védınıi álláshelyre érkezett pályázat elbírálásával. A 
napirendi pontokra tett javaslatot a Képviselı-testület elfogadta és egyhangú döntéssel 
meghozta a következı határozatot: 
 

101/2012. (VIII.8.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg:  
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
3./ Az önkormányzat és intézményei költségvetésérıl szóló 2/2012. (II.17.) 
önkormányzati  rendelet módosítása 
4./ Tájékoztató Magyarország 2013. évi költségvetésének elfogadott sarokszámairól 
5./ Dömsöd Dabi sziget Holló utca 3156 hrsz-ú ingatlan ingyenes felajánlása 
6./ Dabi Ingatlanhasznosító Kft kérelme övezeti besorolás módosítása ügyében 
7./ Galambos Andrásné Apaj Tópart u. 21 szám alatti lakos ingatlan felajánlása 
megvételre 
8./ Liptai Lajos ingatlan vásárlási kérelme a 080 hrsz-ú közút területébıl 
9./ Majorovics József ingatlan felajánlási kérelme a 2520 hrsz-ú közút szélesítésére 
10./ Szép Dömsödért kitüntetı cím 2012. évi adományozása 
11./ Egyebek 
11.1/ Védınıi álláshelyre kiírt pályázat bírálata 
11.2/ A Dömsödi Tőzoltó Egyesület támogatási kérelme 
Zárt ülésen: 
12./ Önkormányzati hatósági ügyekben érkezett fellebbezések elbírálása 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
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 egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot: 
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102/2012. (VIII.8.) 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.) 
 
Bencze István polgármester az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az áporkai 
polgármester egy informális beszélgetés alkalmával felvetette annak lehetıségét, hogy a két 
település a jövıben közös hivatalt mőködtetne.  
A konkrét jogszabályok megjelenését követıen ismét összeülnek és tárgyalnak a 
kezdeményezésrıl.  
Ugyancsak tárgyalt a Dunanett Kft. igazgatójával. Úgy tőnt,  hogy a Vertikál Kft-vel fognak 
szerzıdést kötni a 2013. január 1. utáni hulladékszállításra. Megkereste  KDV. Zrt. 
vezérigazgatóját, mivel a Dunanett Kft. van erre a térségekre kijelölve a KDV. konzorciumon 
belül. Azt a választ kapta, miután a Dunanett a konzorcium díjat nem fizette ki, így a helyette 
kifizetı Vertikál Kft-é a jog, hogy a térségben szolgáltasson. Ezt követıen a Dunanett Kft. 
bemutatta azt az átutalási megbízást, amellyel bizonyította, hogy a határidı lejárta elıtti 
napon a konzorciumi díjat – 49 millió Ft-ot – átutalták. Korábban a Beruházási Társulás kérte 
a Vertikál Kft-t a térségre vonatkozó üzleti ajánlatuk megtételére, melyet a Kft.  július 
közepére ígért, ezt a határidıt augusztus végére halasztotta. Miután a Dunanett Kft. ismét 
képbe került, jelenleg nem tudni, a térségben 2013. január 1. követıen ki fog szolgáltatni.  
A továbbiakban a Kis-Duna Menti Civil Egyesület finanszírozási gondjairól tájékoztatta a 
képviselı-testületet. Az Egyesület elnöke megkereste a polgármestereket, hogy az 
önkormányzatok az elnyert pályázatok 2 %-val támogassák az egyesületet, ez azonban – 
mivel a költségvetésben nem szerepel – képviselı-testületi döntést igényel.  A kérelem oka 
fogyottá vált, mivel idıközben a munkaszervezetet megszüntették.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

103/2012. (VIII.8) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti idıszak 
eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
3./ Az önkormányzat és intézményei költségvetésérıl szóló 2/2012. (II.17.) rendelet 
módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
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Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság a rendelet módosítást megtárgyalta, elfogadásra 
javasolja.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Az írásban elıterjesztett indokolást szóban összefoglalta. 
Az államháztartási jogszabályok szerint a központi támogatásokról is tájékoztatni kell a 
képviselı-testületet. Ez a rendelet módosítás a féléves beszámoló megalapozását szolgálja. A 
rendelet-tervezetben közel 90 milliós növekedés található, ennek 60 %a-a jövedelempótló 
támogatásokhoz kapcsolódik, illetve a közmunkához kapcsolódó támogatás, átvett 
pénzeszköz, tartalmaz továbbá bérkompenzációt azon dolgozók számára, akik nettó 
jövedelme az elızı évinél alacsonyabb. Az intézmények költségvetése csak ezzel változott. a 
rájuk jutó bér és elıirányzat növekedett, a többi az önkormányzat gazdálkodó költségvetését 
érinti. Az idén már az ivóvíz javító programhoz igényeltek központi támogatást, a beruházási 
források jórészt azzal növekedtek. A felhalmozási pénzek is bıvültek, a taksonyi 
önkormányzat által utalt RSD. projekt tervezésére megelılegezett pénz törlesztésével. Kiadási 
oldalon legnagyobb változás a szociális elıirányzatoknál látszódik. Valamit kellene kezdeni a 
kistraktorral, felújítása már gazdaságtalan, egy új lízinget kellene kezdeni, ez még csak terv, 
amikor konkréttá válik, a képviselı-testület elé terjesztik. Tartalmazza továbbá az 
elıterjesztés, hogy különféle községi rendezvényekre civil szervezetek mennyi támogatást 
adtak át. Ráckevétıl kaptak még pénzt, a csatorna üzemeltetésbıl, továbbá Apaj 
önkormányzata is törlesztett kétszer 500 ezer Ft-ot az elızı évek hátralékából, ez tovább 
csökkenti a forráshiányt.  
Tájékoztatta a képviselıket továbbá arról, hogy készül a féléves beszámoló, az egyeztetı listát 
a MÁK, megküldte. A kiküldött anyaghoz képest a mőködési és a sajátos bevételek között át 
kell rendezni a sorokat, a sajátos bevétel kevesebb lesz, a mőködési bevétel pedig több. A fı 
számok nem változnak. A forráshiány minimálisan változott. A féléves számokat átnézve a 
intézmények idıarányosan vannak finanszírozva, a 2,5 % visszatartása nem mindenhol 
sikerült, melynek egyik oka, hogy az elızı évrıl nagyon sok számlát áthoztak, s ez viszi a 
pénzt. Amiért még nem került a testület elé, mert a bevételeknél több helyen látszódik 
lemaradás, alaposan át kell nézni, hogy tudják végig vinni. Az adóbevételeknél, fıleg a 
gépjármő adónál nagy a lemaradás.  
 
Bencze István: Ma is megbeszélést folytattak az adócsoport munkatársaival, s még 
hatékonyabb behajtásra ösztönözte a kollégákat. Jelentıs elmaradás van ugyan, de nagyobb 
megpróbáltatás – pénzügyi megrázkódtatás – nélkül vitték át az elsı félévet. Bízik abban, 
hogy a második félévben is így lesz, ha nem jönnek be az adók a tervezett szerint, akkor év 
végére problémák lehetnek. Kifizetetlen számla minimális, viszont pénz sincs.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendezet módosítást. A Képviselı-testület az 
elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
13/2012. (VIII.10.) rendelete 
az önkormányzat és intézményei költségvetésérıl szóló 2/2012. (II.17.) önkormányzati  
rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 10. napján 
A rendelet hatályos: 2012. augusztus 10. napjától. 
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4./ Tájékoztató Magyarország 2013. évi költségvetésének elfogadott sarokszámairól  
Elıadó: dr. Bencze Zoltán körjegyzı 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Jövı évi költségvetéssel kapcsolatban: A 2013. évi költségvetés 
a következı hónapokban arra sarkallja az önkormányzatot, hogy a következı hónapokban úgy 
készítsék elı a 2013. évet, hogy sem a képviselı-testületet, sem a hivatali vezetıket hátrány 
ne érje, hogy nem idıben intézkedtek. Az írásbeli anyag egy jól összeállított tájékoztató, 
amely nem véleményt formál, hanem tényeket közöl.  
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı az írásbeli elıterjesztést szóban is összefoglalta. Végezetül 
elmondta, hogy az elıterjesztés célja, ráébreszteni a képviselı-testületet, hogy nagyon súlyos 
helyzet elıtt állnak. A kiesı nagy összeg, az egy milliárdos költségvetés helyett jövıre 500 
millió Ft-os költségvetésben kell gondolkodni. Nem lehet forráshiányt tervezni és nem lehet 
30 napnál hosszabb kifizetéső számla. Ezt komolyan kell venni, óriási felelısség hárul az 
önkormányzatra.   
 
Bencze István: Az anyag részletes, érthetı tájékoztatást nyújtott, olyannyira, hogy 
meggyızıdése, hogy az iskolával kapcsolatban már elıre vetül, milyen döntést hoznak a 
következı ülésen. Annak ellenére, hogy óriási presztízs veszteség, a mőködtetését nem tudják 
biztosítani jelenlegi ismereteik szerint. Amennyiben nem változnak a pénzügyi elosztási 
rendszerek, nem látja jelenleg,  hogy jövıre  tartják nyitva a sportcsarnokot, a mővelıdési 
házban alkalmazott 10 dolgozóból háromnál több hogy fog megmaradni. Nem látja még, hogy 
a Polgármesteri Hivatalban 6-8 létszámcsökkentést hogy tudják elkerülni, a közmunkához 
hozzátett 20 %-ot jövıre mibıl biztosítják. Jelenleg a 160-180 millió Ft-nak nincs forrása. 
Szabad kezet kaptak ugyan az adóemelésre, de hova emeljenek, mikor a jelenlegit sem tudják 
behajtani. Bízik abban, hogy a következı hónapokban sok minden változni fog, mert a 
jelenlegi ismeret szerint tragikus ami várható 2013-ra.  
 
dr. Bencze Zoltán: Az önkormányzat az elızı ciklusban komoly figyelmet fordított a 
társulásokra, a társulásokat a kormányzat is támogatta, a feladatellátásokra, sokkal 
költséghatékonyabban feladat ellátási forma. A jövı évi  költségvetés nem ezt a szemléletet 
tükrözi. Minden támogatási forma megszőnik, a körjegyzıség is, a közös hivatalok 
felállítására semmilyen ösztönzés nincs.  
 
Szomor Dezsı: Országos is ugyanez az helyzet, mint az önkormányzatoknál, az ország 
ugyanilyen helyzetben van, fizetni kell, nincs mibıl, mindenhol eladósodnak. Nem a dömsödi 
önkormányzat lesz a legmélyebb ponton. Úgy gondolja, hogy Dömsöd a középkategória felsı 
határán van, mire Dömsöd odajut, hogy ellehetetlenedik a helyzete, addig az ország 
települései nagy része már megelızi Dömsödöt. Amit tudnak, tegyék meg, de ne a túlköltség 
irányába haladjanak, ami kicsi lehetıség van, mindent meg kell fogni, amit nem tudunk 
megtartani, azt el kell engedni, mint tovább rontani a helyzetet.  
 
Bencze István: Aggályként felmerült – túl a presztízsveszteségen – nem lesz-e a kormány 
részérıl nem lesz-e politikai retorzió, ha nem mőködtetik az iskolát. Az országgyőlési 
képviselı véleménye szerint – ismerve az önkormányzat bevételi oldalát – sem tudja 
mőködtetni a település az iskolát.  
Saját véleménye szerint még mindig jobb a presztízsveszteség, mint az, hogy tavasszal nem 
tudnak főtésszámlát fizetni.  
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dr. Bencze Zoltán: Amennyiben az iskola és a mővészeti iskola mőködtetését átadja az 
önkormányzat, számítások szerint akkor is 200 millió Ft. hiányzik a költségvetésbıl.  
Egyetért az alpolgármesterrel abban, hogy jelenlegi kötelességük úgy alakítani a döntéseket, s 
helyi helyzetet,  hogy az önkormányzat és a falu ezt az idıszakot átvészelje, tovább tudjon 
lépni. 
 
Lázár József: Sajnálatosnak tartja, hogy az eddigi fejlıdéshez képest visszalépésre 
kényszerülnek. Amit eddig felépítettek, vissza kell lépni.  
 
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottsági ülésen is elhangzott, ha újabb információ érkezik, arról 
mielıbb tájékoztassák a képviselıket, hogy a rendkívüli intézkedési tervet el tudják készíteni.  
Az iskola és a gépjármő adó kiesés megközelítheti a mőködési költségvetés 20-25 %-át. Ilyen 
nagyságrendekrıl van szó.  
 
Bencze István: Tájékoztatta sportegyesület elnökét is arról, hogy a sportpálya, sportöltözı 
közüzemi díjait januártól nem fogják tudni fizetni. Amennyiben az egyesület ezt fel tudja 
vállalni, tovább tudnak mőködni, de az önkormányzat ezt nem tudja vállalni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
határozathozatal nélkül elfogadta a tájékoztatót.  
 
5./ Dömsöd, Dabi sziget Holló utca 3156 hrsz-ú ingatlan ingyenes felajánlása 
Elıadó: Varga Judit mőszaki fıtanácsos 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Varga Judit:  Az írásbeli elıterjesztést szóban összefoglalja, majd javaslatot tesz a felajánlott 
ingatlan elfogadására. 
 
Sallai Gábor: Gazdasági Bizottság az ajánlatot megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Ispán Ignác: Településfejlesztési Bizottság az elıterjesztést tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot:  
 

104/2012. (VIII.8.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Tóth Tibor 
Kaposvár, Erdei F. u. 17. szám alatti lakos által ingyenesen felajánlott dömsödi 3156 
hrsz-ú, 583 m2-es kivett beépítetlen terület megnevezéső ingatlan 54/56 tulajdoni 
hányadát. 
 
A Képviselı-testület döntése szerint a tulajdonváltozással kapcsolatos költségeket 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata viseli. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerzıdés megkötésére. 
  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2012. szeptember 30-ig 
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6./ Dabi ingatlanhasznosító Kft. kérelme övezeti besorolás módosítása ügyében  
Elıadó: Varga Judit mőszaki tanácsos 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Varga Judit:  A kérelmezı pályázatot szeretne benyújtani, s a pályázat feltétele, hogy ipari 
övezetben legyen a területen. Az ingatlan a Nagy tanyán van, mezıgazdasági major 
övezetben, ugyanaz az ipari célú hasznosítás vonatkozik erre az övezetre is, mint az ipari 
övezetekre. Erısítse meg a testület az új övezeti besorolásnak megfelelıen, hogy ezek az 
ingatlanok a G1 övezetbe tartoznak. A rendezési tervben ez elıirányzott. Ennek nincs 
költsége. 
 
Sallai Gábor: Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

105/2012. (VIII.8.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a település rendezési tervének 
módosítása során a dömsödi 0114/13 hrsz-ú és 0114/25 hrsz-ú ingatlanokat az Mgm 
mezıgazdasági major megnevezéső építési övezetbıl a Gip-1 ipari, gazdasági építési 
övezetbe sorolja át. 
 
A Képviselı-testület felkéri dr. Bencze Zoltán körjegyzıt, hogy a változásnak a rendezési 
terv módosításán történı átvezetésérıl intézkedjen. 
  
Felelıs: dr. Bencze Zoltán körjegyzı 
Határid ı: azonnal 
 

 
7./ Galambos Andrásné Apaj, Tópart 21. sz. alatti lakos ingatlan felajánlása megvételre 
Elıadó: Varga Judit mőszaki fıtanácsos 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: Nem javasolja az ingatlan megvásárlását, rendezetlen tulajdoni 
állapotú az ingatlan, számtalan tulajdonossal. Az Apaj, Tópart két hrsz. alatt fut, egyik a 
Nemzeti Parké, másik ahol a házak épültek. Megvásárlás esetén az önkormányzat osztatlan 
közös tulajdonba kerülne megközelítıleg 80 személlyel.  
 
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az ingatlan megvásárlását nem javasolja. 
 
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság a megvásárlást szintén nem javasolja.  
 
A képviselı-testület a bizottságok javaslatával egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
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106/2012. (VIII.8.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Galambos Andrásné 2345 
Apaj, Tópart u. 21. szám alatti lakos által megvételre felajánlott apaji 37 hrsz-ú ingatlanon 
álló családi házának megvásárlását elutasítja. 
  
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
8./ Liptai Lajos ingatlanvásárlási kérelme a 080 hrsz-ú közút területébıl 
Elıadó: Varga Judit mőszaki fıtanácsos 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Varga Judit: Az írásbeli elıterjesztést szóban is összefoglalta, majd kiegészítette azzal, hogy 
a területet Liptai Lajos vásárolná meg, társtulajdonba kerülne Huszár Péternével, s a kerítést is 
saját költségen áthelyeznék. Ezzel rendezıdne a kerítés, az út helyzete.  
 
Szomor Dezsı: Úgy gondolja, hogy az önkormányzat sem venni, sem eladni nem nagyon 
akar, itt van egy vételi és egy eladási szándék, nem lehetne összehozni a két felet és intézzék 
el egymás között. (Liptai Lajos – Majorovics József) Nevetséges, hogy az önkormányzat 
vásároljon 2000.-Ft/m. áron, saját területét pedig 250.-Ft./m2. áron értékesítse.  
 
Bencze István: Ebben az adás-vételben egyetlen pozitív dolog, hogy a kerítés áthelyezése 
megoldódik, a terület rendezıdik. Az önkormányzat területébıl már a tsz. ideje alatt 
lekerítettek.  
 
 
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság egyetért az értékesítéssel abban az esetben, 
amennyiben az átírás költségét viseli a vevı, a kerítést pedig áthelyezi saját költségén.  
 
Sallai Gábor: Gazdasági Bizottság ugyancsak egyetért, a Településfejlesztési Bizottság által 
javasoltak szerint.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

107/2012. (VIII.8.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd Nagyközségi 
Önkormányzat tulajdonát képezı 080 hrsz-ú 1227 m2-es területnagyságú ingatlanból 
annak megosztását követıen kialakuló 342 m2-es nagyságú ingatlanrészt értékesíteni 
kívánja Liptai Lajos 2344 Dömsöd, Áchim utca 12. szám alatti lakos számára. A 
képviselı-testület döntése szerint a megosztás, valamint az ingatlan kerítésével 
kapcsolatos költségeket a vevı viseli.  
  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
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9./ Majorovics József ingatlan felajánlási kérelme a 2520 hrsz-ú közút szélesítésére 
Elıadó: Varga Judit mőszaki fıtanácsos 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Varga Judit:  Az írásbeli elıterjesztést szóban is összefoglalta. Véleménye szerint nagyon 
indokolt és fontos lenne az út szélesítése.   
 
Ispán Ignác: Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy napolják el ebben a kérdésben a 
döntést. Amennyiben az önkormányzat részére ajándékozza az elızı napirendek között 
tárgyalt Dabi-szigeti ingatlant a tulajdonosa, felmerült, hogy  Majorovics Józsefnek fel 
lehetne ajánlani ehelyett az út helyett csereingatlanként.  
 
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság javaslata ugyanez.  
 
Bencze István: Nem biztos, hogy Majorovics József ezt így elfogadja, egyébként 
bármennyire is szükséges lenne az út szélesítése jelenleg nincs erre egy millió Ft. az 
önkormányzatnak.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja, hogy hozzon a testület egy elvi döntést, hisz 
látható, hogy a felajánlás a helyzet rendezésére irányul, ezt elfogadják, de ezt a vételárat 
pillanatnyilag nem tudja megadni az önkormányzat, további tárgyaláshoz köti a vételár 
kialakítását. A felajánlás akkor is értékelendı, ha az árat irreálisnak tartják.  
 
Bencze István: Mindkét bizottság azt javasolja, hogy napolják el, amíg a Dabi-szigeti 
ingatlan  tulajdonjoga rendezıdik, ezt követıen kezdjenek  tárgyalást csereingatlan 
felajánlására.  
 
Szomor Dezsı: Elıször le kell rendezni a telek tulajdonjogát, mert ha esetlegesen a felajánló 
tudomására jut, lehet, hogy ingyenes felajánlási szándékától eláll. Elıször le kellene rendezni 
a telek felajánlást és után tárgyalni Majorovicsékkal. 
 
Varsányi Antal:  Ismételten javasolja egy elvi döntés meghozatalát.  
 
Bencze István: Szavazásra bocsátja Varsányi Antal alpolgármester módosító javaslatát, 
miszerint hozzon a testület egy elvi döntést arról, hogy az ingatlan felajánlást elfogadja, de az 
árat irreálisnak tartja, a vételár tekintetében további tárgyalásokat tart szükségesnek.  
 
A módosító javaslatra 4 képviselı igennel, 3 képviselı nemmel szavazott.  
 
A Képviselı-testület a fenti szavazati arányban meghozta a következı határozatot: 
 

108/2012. (VIII.8.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselı-testülete elviekben elfogadja Majorovics 
Józsefnek a tulajdonát képezı dömsödi 2521/2 hrsz-ú ingatlanából a 2520 hrsz-ú út 
szélesítése céljából vételre felajánlott 420 m2-es nagyságú területrészt az alábbi feltétellel. 
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A képviselı-testület a tulajdonos által kért vételárat nem fogadja el, így az arról való 
tárgyalásra felhatalmazza Bencze István polgármestert. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2012. szeptember 30. 

 
10./  „Szép Dömsödért” kitüntetı cím 2012. évi adományozása 
Elıadó: Ispán Ignác TFB. elnöke 
 
Bencze István: Kérdezi, hogy a Tóbisz László hogy jön képbe?  
 
Ispán Ignác: Bizottsági ülésen vetıdött fel, hogy az Átrium üzletház rendben tartásáért 
érdemes lenne a díjra. Az épület szépen felújított, bejárata virágos, esztétikus, jó összképet 
mutat, ezért tett a bizottság javaslatot.    
 
Bencze István: Ez esetben Tóbisz Lászlónét illetné a díj, tudomása szerint İ a tulajdonos.  
 
Varsányi Antal: Megjegyzi, hogy Dömsödnek legalább 150 utcája van, több utca van, amely 
duplán szerepel. Végig járta a bizottság minden utcát? Egyébként nem talál kifogást egyik 
ingatlanban sem, egyetért a javaslattal. 
 
(Sallai Gábor képviselı az üléstermet elhagyta, jelenlévı képviselık száma: 6 fı)  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a Bizottság javaslatát.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

109/2012. (VIII.8.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési Bizottság 
indítványával egyetértve az alábbi határozatot hozza: 
 
I. 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: 
Dr. Siket Péter Ságvári u. 17. 
Bajnóczi József Felszabadulás út 24. 
Guba István Felszabadulás út 15. 
Faragó József Elıre út 17. 
Duzmath Imre Rákóczi út 32. 
Mendi Tibor Szabadság út 53. 
Tassi László Hold utca 1. 
Nagy József Hold utca 6. 
Katona Mihály Nap utca 5. 
Katona Antalné Tassi út 10. 
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Közületek kategória: 
Dömsödi Nagytemplomi Református Egyházközség 
 
II. A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megırzése 
érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért társadalmi bizottság 
javaslatát figyelembe véve emléklapot adományoz az alábbi személyeknek: 
 
Nálhi Elek Bercsényi u. 11.  
Tóbisz László Végh köz 5. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2012. augusztus 20. 

 
 

11./ Védınıi álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: Elıterjesztésében elmondja, tegnap elıtt járt le a pályázati 
határidıt, az álláshelyre egyetlen pályázat érkezett. Azért kérték a napirend felvételét, hogy 
ezért augusztusban már ne kelljen ülést összehívni.  
Részletesen ismertette Ignácz Szabina dömsödi lakos  pályázatát és annak mellékleteit.  
(jegyzıkönyvhöz csatolva)  
 
Bencze István:  Kiegészítésként elmondja,  hogy több évi tartozásuknak néhány hónappal 
ezelıtt tettek eleget, amikor kinevezték az III. körzet védınıjét, aki csak pár hónapig 
dolgozott – mindenki megelégedésre - a körzetben, s azóta elköltözött Budapestre, az állást 
felmondta. Ezért kellett az álláshelyet meghirdetni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a pályázatot, melyet a képviselı-testület elfogadott és 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

110/2012. (VIII.8.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az általa kiírt pályázati eljárás 
eredményeként Ignácz Szabina 2344 Dömsöd, Ráckevei út 44. szám alatti lakost nevezi ki 
dömsödi 3. védınıi körzet védınıi állásába 2012. szeptember 1-tıl határozatlan idıre 3 
hónap próbaidı kikötésével. 
A Képviselı-testület Ignácz Szabina kinevezéskori alapilletményét 122.000–Ft/hó 
összegben állapítja meg, továbbá részére 6000-Ft/hó körzetpótlékot, és havi 300 km 
költségátalányt engedélyez. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
12./ Dömsödi Tőzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme. 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Ispán Ignác Tőzoltó Egyesület elnöke írásbeli kérelmüket szóban összefoglalta. Kiemelte, 
hogy jelenleg a Katasztrófavédelem minden támogatást megvon az egyesületektıl, korábban 
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3-400 ezer Ft-ra lehetett pályázni, ugyan idén is kiírták a pályázatot, de nem pénzre, hanem 
eszközre lehet pályázni. Szinte minden eszközük megvan, tankolásra kellene a pénzbeni 
támogatás. Az idei évet még valahogy megoldják, de ha jövıre is így marad a helyzet, nem 
tudnak kivonulni.  
 
Bencze István: Mint a képviselık elıtt ismert, hónapokkal ezelıtt megkereste az 
önkormányzatot a Ráckevei Tőzoltóság 2,5 millió Ft. lakosságarányos anyagi támogatást 
kérve, mivel megszőntek, mint korány által támogatott tőzoltó szervezet. A tőzoltóság kérését 
jogosnak tartják, s elhangzott, amennyiben Ráckeve a szennyvízcsatorna társulásból a 
Dömsödre esı részt átutalja, úgy ebbıl egy jelentıs összeget a Ráckevei Tőzoltóknak 
átadnak. Ráckeve önkormányzata 2 millió Ft-ot utalt Dömsödnek, ebbıl 1 millió Ft-ot 
átutaltak a Ráckevei Tőzoltóságnak. Ezt követıen a Ráckevei  Tőzoltóparancsnok azt az 
ígéretet tette, hogy segíteni fogják a Dömsödi Tőzoltó Egyesületet.  
Emellett legalább néhány tankolás kifizetését engedélyezze a képviselı-testület. 
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Ez ilyen formában nem lehetséges, mivel az egyesület 
tulajdonában van a  gépkocsi, egy meghatározott összeget adjon át az önkormányzat a tőzoltó 
egyesület részére. Mennyi az éves üzemanyag költségük? 
 
Ispán Ignác: Változó, van olyan hónap, hogy egyetlen egyszer sem vonulnak, van, hogy 3-4 
alkalommal. Éves szinten 300 ezer Ft. körül van az üzemanyag költségük.  
 
Szomor Dezsı alpolgármester: Felajánl a tőzoltó egyesület részére 100 ezer Ft-ot üzemanyag 
költségre.  
 
Bencze István: Szeptember végén 100 ezer Ft-ot utal az önkormányzat is átutal, amennyiben 
a képviselı-testület ehhez hozzájárul.  
 
Ispán Ignác: Megköszöni a támogatást. 
 
Varsányi Antal:  Javasolja, hogy a Hírnökben próbáljanak meg győjtést szervezni erre a 
célra.  
 
Szomor Dezsı: A most felajánlott összegek átsegítik az egyesületet a jelenlegi nehézségeken, 
inkább késıbbi idıpontban – mikor nagyobb szükség lesz rá – akkor győjtsenek.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy szeptember végén a Dömsödi Tőzoltó 
Egyesület részére 100.000.-Ft-ot átutaljanak.  
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot:  
 
 

111/2012. (VIII.8.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsödi Tőzoltó Egyesület 
támogatási iránt benyújtott kérelme tárgyában a következı döntést hozza. 
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A Képviselı-testület Dömsödi Tőzoltó Egyesület mőködését 100.000-Ft összeggel 
támogatja. A Képviselı-testület döntés alapján a támogatás összegét 2012. szeptember 30-
ig kell átutalni az egyesület számára. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
 
A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen hatósági ügyeket tárgyalt. (külön 
jegyzıkönyvben rögzítve) 
 
 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 
              polgármester             körjegyzı 


