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JEGYZŐKÖNYV

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2.
Ülés ideje: 2014. március 19.
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor
Dezső alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző,
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Fodor Pálné belső ellenőr, Béczi János Sportcsarnok
vezető, Hajduné Horváth Jolán Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője, Jaksa
Istvánné főkönyvelő, Köntös Ágnes Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatója, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mészáros Pálné gr. Széchenyi István
Általános Iskola igazgatója, Orosz Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök
főszerkesztő, Kolompár Lajos Dömsödi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor,
Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető,
Fodor Pálné belső ellenőr, Mészáros Pálné iskola igazgató, Markóné Zöldág Ágnes
könyvtárvezető, Orosz Lajosné óvodavezető.
Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, Fodor Pálné belső ellenőrt
és a jelenlévő intézményvezetőket. Megállapítja, hogy megválasztott 9 képviselőből 7
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A meghívótól eltérően 1. napirendként javasolja a 2013.
évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót megtárgyalni, majd szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
…/2014. (II.12.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzésről
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének módosítása
5./ Útfelújítási ütemterv
6./ Ráckeve Város kérése a járásbírósággal és ügyészséggel kapcsolatban
7./ Ivóvíz minőség javítása - pályázathoz BM. önerő igénylése
8./ Szép Dömsödért pályázat kiírása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
24/2014. (III.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzésről
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének módosítása
5./ Útfelújítási ütemterv
6./ Ráckeve Város kérése a járásbírósággal és ügyészséggel kapcsolatban
7./ Ivóvíz minőség javítása - pályázathoz BM. önerő igénylése
8./ Szép Dömsödért pályázat kiírása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2013. évben végzett belső
ellenőrzésről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Fodor Pálné belső ellenőr az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az előző
évben jóváhagyott belső ellenőrzési ütemtervet hajtotta végre, nagyon sok kötelező feladat
van benne. Olyan hiányosság ami jogszabálya ütközött, nem állapított meg. Egy esetben, az
iskola és a művészeti iskola régi pályázatánál a külföldi számlák mellől hiányzott a magyar
fordítás, ennek pótlására felhívta a figyelmet. Az ellenőrzés során adott tanácsokat a hivatal
megszívlelte, a belső ellenőrzés feladata nem az, hogy hibát hibára halmozva
megállapítsanak, hanem kiküszöböljék a hibákat. Jogszabályba ütköző hibát nem állapított
meg.
Bencze István polgármester kérdezi, hogy a Comenius pályázatoknál utólag kell pótolni a
magyar nyelvű hiányosságot?
Fodor Pálné: Igen, nincs formátum, egy üres lapon magyarul ráírni a számla tartalmát.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Nem ismerték korábban a nemzetközi pályázatok
elszámolásának módját, nem sok számláról van szó, pótolni fogják.
Sallai Gábor képviselő: A Gazdasági Bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra
javasolja.
Lázár József képviselő: A konyha kihasználtsága meghaladja a 100 %-ot, ez nem jelent
valamiben problémát?
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Figyelmeztetés arra, hogy nagyobb mértékű kiszolgáló
egységre van szükség, a valamikor 500 adagos konyhát az átépítéskor a műszaki állapot
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alapján visszaminősítették 350 adagra, mivel csökkent az igénybevevői létszám is. A
közelmúltban zajlott hatósági ellenőrzést követően ismét be kell adni engedélyeztetésre, itt
már 500 főre kérték az engedélyt. A gyereklétszám is szaporodott.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (III.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzésről szóló beszámolót a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
25/2014. (III.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzésről szóló beszámolót a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2013. (III.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma 7 fő.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:

4
26/2013. (III.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Lázár József képviselő: A ráckevei laborral kapcsolatban mi a probléma?
dr. Rókusfalvy Sylvia: képviselő: Kevesebb beteget fogadnak és lassabban. Betartanak
minden jogszabályt, ezáltal kevesebb beteget tudnak vizsgálni, a finanszírozás ugyanolyan,
mint eddig. A ráfizetést akarják ezáltal csökkenteni, úgy hogy kevesebb vizsgálatot végeznek.
A továbbiakban tájékoztatást adott a rendelőintézet igazgatójával folytatott megbeszélésről.
(Szabó Andrea képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma 8 fő)
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (III.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
27/2014. (III.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6 sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az előterjesztés az utolsó költségvetési rendelet
módosítás, amely tartalmazza a negyedévi változásokat. Legnagyobb összeget az igényelt
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szociális támogatások, közmunkaprogram, kisebb összegben a 2013. évi bérkompenzáció
teszi ki, melyek az utólagos igénylés kapcsán idekerülnek. Decemberben határozott a
képviselő testület utcák burkolatának felújításáról, melyre 9 millió Ft. hitelt vett fel, ez került
a rendelet módosításba, továbbá az ivóvíz projekttel kapcsolatban lehívott támogatás, mely a
kifizetésekhez kapcsolódik.
A továbbiban tájékoztatta a képviselőket a rendeleten belül intézmények között végzett
átcsoportosításról, a KIK. hozzájárulás átrendezésről.
A változások a létszámot kivéve minden táblát érintettek, a beruházási táblában nevesítették a
feladatokat.
Sallai Gábor képviselő: A Gazdasági bizottság a rendelet módosítást megtárgyalta,
elfogadásra javasolta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen –szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (IV.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2014. április 2. napján
A rendelet hatályos: 2014. április 2. napjától

(Csikós Lászlóné képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 9 fő)
5./ Útfelújítási ütemterv
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a vízműtől itt maradó
pénzt nem kell önerőre felhasználni, mivel az önerőre pályázatot nyújtanak be – így az
meglévő pénzből 15 millió Ft-ot használjanak fel néhány utca mart aszfalttal történő
felújítására. A meleg aszfaltos megoldással maximum egy utcát tudnának ebből a pénzből
rendbe tenni, mart aszfalttal pedig legalább 6-8 utcát. Arra kér felhatalmazást, hogy két utca
kivételével – Kossuth Lajos utca földes része, Rózsa utca – árajánlatokat kérjen, az
árajánlatok birtokában ismét a testület elé terjesztené. Konkrétumok nélkül – általános
árajánlatot kért be 6 cégtől, 1100.- Ft-tól 1600.-Ft/m2 árig kapott árajánlatot különböző
cégektől. A két utcára Gyivi János dömsödi vállalkozótól kért árajánlatot, egy összegben adott
árajánlat 1000.-Ft-/m2 árra jön ki. Kossuth Lajos utcát 3-4 méter szélességben újítaná fel, a
Rózsa utcánál pedig 5-60 éves régi aszfalt réteg van, azt előtte elő kell készíteni. Az
egyösszegű árajánlat a Rózsa utcára 1.540 ezer Ft., a Kossuth Lajos utca pedig 2.540 ezer Ft.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az önkormányzat 2 évvel ezelőtt elfogadott közbeszerzési
szabályzata szerint az egy millió Ft-ot meghaladó megrendelésekre vonatkozóan három
ajánlatot be kell kérni. Javasolja, hogy a szóban forgó két utcára vonatkozóan a meghívásos
közbeszerzési eljárást folytassa le.
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Bencze István polgármester: Előterjesztése második felét – azt, hogy külön felhatalmazást
kér a két utcára – visszavonja.
Felhatalmazást arra kér, hogy 15 millió Ft-erejéig a most kialakított sorrend szerint konkrét
utcára árajánlatot kérjen 5-5 cégtől, köztük Gyivi János dömsödi vállalkozótól is. Az Ágoston
közt az elmúlt évben Gyivi János újította fel, nagyon jó minőségben.
Csikós László képviselő kérdezi, hogy a Szőlők útja véletlenül maradt ki a felsorolásból?
Bencze István polgármester: A Szőlők útja azért maradt le, mert aszfaltos, arra mart aszfalt
nem került, a meleg aszfalt négyzetmétere pedig 3500.-Ft.
Lázár József képviselő: A Rózsa utca is aszfaltos volt, ott meg kellene csinálni a
vízelvezetést is. A nagy forgalmú utak mart aszfaltos felújításával kapcsolatban aggályai
vannak, egy olyan utcában, ahol kicsi a forgalom lehet, hogy meg lehet csinálni, de a mart
aszfalt, a kavicsos út egy idő után kigödrösödik, s három-négy év után ugyanott vannak. A
mart aszfaltos eljárás pár év után lehet többe kerül, mint ha egyszer normálisan megcsinálnák.
A 15 millió Ft-ból meg tudnának csinálni egy 10 km-es szakaszt, lehet jobban járnának, mert
20 évre rendbe lenne az az út, amit ilyen módszerrel újítanának fel.
Bencze István polgármester: Egyetért, egy olyan önkormányzat, amelynek van pénze, úgy
csinálja meg az utakat, hogy az évtizedekre rendbe legyen, de Dömsödnek erre nincs pénze.
Dömsödnek 32 földes útja van, ha sikerül is pályázni, esetleg két utcára futná a pénzt, ha
olyan minőséget szeretnének, mint a Bíró utca.
Azért gondolták ezt a fokozatosságot, hogy több utcába tudják az életminőséget javítani. A
mart aszfaltos felújítás azért jó, ezért fontos, mert kellő jó alapot ad annak, hogy valamikor,
ha lesz pénz, vagy pályázaton nyernek, akkor egy meleg aszfaltos burkolatot adjanak az
utcának.
Ispán Ignác képviselő: Az Attila utca állapota felmerült a bizottsági ülésen, talán érdemesebb
lenne zúzott kővel borítani az utat, azt lehet gréderezni, de a mart aszfaltot nem tudják
javítani.
Varsányi Antal alpolgármester: A Kisfaludy utcát kivenné a mart aszfaltos listából, arra nagy
traktorok járnak, osztja azt a véleményt, hogy a mart aszfaltos utca utána nem javítható. A
Wesselényi utcát, Magyar utcát, Irinyi utcát jónak tartja mart aszfaltos javításra, költene a
Haladás utcára is. A József Attila utca elejét is rendbe kell tenni, bokáig érő víz van az utca
elején. Az Attila utca meghosszabbításáról mindenképpen gondolkodni kellene, ott van pár
ház. A kisebb forgalmú utakra mart aszfaltban lehet gondolkodni, mert meleg aszfaltra
egyelőre nem lesz pénze az önkormányzatnak, s pályázat sem látható.
Bencze István polgármester: Nem ragaszkodik a mart aszfalthoz, el tudja fogadni, ha a
többség is úgy gondolja, hogy a rendelkezésre álló pénzt másfél utca meleg aszfalttal történő
ellátására fordítják.
Ispán Ignác képviselő: A Településfejlesztési Bizottság véleménye is az volt, hogy ezt a
pénzt költség az utcák felújítására, de ha ilyen nagyságrendbe kerül egy utca, mint a Kossuth
L. utca, akkor kevés utcára lesz elegendő.
Bencze István polgármester: A többi utca nem lesz ilyen hosszú. Egyébként a konkrét
információ birtokában tudnak dönteni, ezért kéri a képviselő-testület felhatalmazását az
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árajánlatok bekérésére. Ha a meleg aszfalt mellett dönt a testület, akkor két utcára kér
árajánlatot.
Ispán Ignác képviselő: Meleg aszfaltban nem tudnak gondolkodni, viszont fontos lenne a
csapadékvíz elvezetés megoldása az útfelújításkor.
Bencze István polgármester: Ez természetes, az Ágoston köznél is kialakították a
csapadékvíz elvezetést.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Komplexen kell kezelni, a csapadékvíz elvezetés főleg a mart
aszfaltnál elengedhetetlen. A meleg aszfaltnál a csapadékvíz elvezetés mellett fontos az út
szegély, mely az utak élettartalmát megtöbbszörözi.
Balogh László Levente képviselő: Maradjanak a mart aszfaltnál, a Kis utcát nem érdemes
mart aszfaltozni, olyan forgalom van, hogy hamar tönkre megy, oda maradandóbb eljárást
kellene.
Bencze István polgármester: Kis utcánál építenének térkőből egy parkolót, s ahhoz
támaszkodhat a mart aszfalt.
Balogh László Levente képviselő: A Szőlők útjával is kellene valamit csinálni, legalább
kátyúzni, mert nagyon rossz állapotban van.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, módosító javaslatként
hangzott el a Kisfaludy utca kivétele az első 10 utcából.
Módosító javaslat hangzott el továbbá egy képviselő részéről arra, hogy inkább meleg
aszfaltos útfelújítást végezzenek.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a 15 millió Ft-ot
meleg aszfaltos útjavításra fordítsák.
A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslattal nem értett
egyet.
Bencze István polgármester: Igyekezett úgy kialakítani a sorrendet, hogy a fontosabbak, ahol
többen laknak – kerüljön előre.
Javaslat, a Tókert utcát kiveszik, mivel azt most kátyúzzák, a Kisfaludy utcát szintén kiveszik,
az első 12-ből 10 utcára kérnek árajánlatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (III.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
I.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
1. Kossuth Lajos utca szilárd burkolattal nem rendelkező része;
2. Rózsa utca;
3. Wesselényi utca;
4. Irinyi utca;
5. Magyar utca;
6. Nyár utca;
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7. Kiss utca;
8. Baross utca;
9. Kurucz utca.
felújítására ajánlatokat kér legalább három lehetséges ajánlattevőtől. Az ajánlatkérések
elkészítése során az alábbi szempontokat érvényesíteni kell:
- a fenti utcák mart aszfalttal vagy zúzott kővel történő burkolására, és a szükséges
csapadékvíz elvezető árkok kialakítására egyaránt ajánlatot kell tenni;
- az ajánlatokat egyes utcák szerint bontva kell megadni, mind az ajánlat műszaki
tartalma, mind az ajánlati ár szerint;
- az ajánlatkérésben ki kell kötni, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló
keretösszeg, valamint a beérkezett ajánlatok függvényében dönt arról, hogy az
ajánlatkérésében szereplő utcák közül pontosan melyik utcák kerülnek felújításra.
II. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az ajánlatkérések
elkészítésére és kiküldésére.
III. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Vízmű
megszüntetése után az Önkormányzathoz került és elkülönítve kezelt összegből
15.000.000-Ft-ot különít el 2014. évben a települési utak felújítására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos; az ajánlatkérések kiküldésére 2014. március 31-ig.

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
28/2014. (III.19.) Kt.számú
Határozat
II.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
1. Kossuth Lajos utca szilárd burkolattal nem rendelkező része;
2. Rózsa utca;
3. Wesselényi utca;
4. Irinyi utca;
5. Magyar utca;
6. Nyár utca;
7. Kiss utca;
8. Baross utca;
9. Kurucz utca.
felújítására ajánlatokat kér legalább három lehetséges ajánlattevőtől. Az ajánlatkérések
elkészítése során az alábbi szempontokat érvényesíteni kell:
- a fenti utcák mart aszfalttal vagy zúzott kővel történő burkolására, és a szükséges
csapadékvíz elvezető árkok kialakítására egyaránt ajánlatot kell tenni;
- az ajánlatokat egyes utcák szerint bontva kell megadni, mind az ajánlat műszaki
tartalma, mind az ajánlati ár szerint;
- az ajánlatkérésben ki kell kötni, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló
keretösszeg, valamint a beérkezett ajánlatok függvényében dönt arról, hogy az
ajánlatkérésében szereplő utcák közül pontosan melyik utcák kerülnek felújításra.
II. A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az ajánlatkérések
elkészítésére és kiküldésére.
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III. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Vízmű
megszüntetése után az Önkormányzathoz került és elkülönítve kezelt összegből
15.000.000-Ft-ot különít el 2014. évben a települési utak felújítására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos; az ajánlatkérések kiküldésére 2014. március 31-ig.

6./ Ráckeve Város kérése a járásbírósággal és ügyészséggel kapcsolatban
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (III.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2013. (IX.18.) KT.számú
határozatában foglaltakat fenntartva továbbra is tisztelettel kéri Magyarország Kormányát,
hogy a Ráckevei Járás lakóira, valamint a történelmi hagyományokra való tekintettel
szíveskedjen az 1431/2013. (VII.10.) kormányhatározatot felülvizsgálni, és lehetőség
szerint a ráckevei Járásbíróság és a Ráckevei Városi Ügyészség Szigetszentmiklósra
történő áthelyezésétől eltekinteni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a képviselő-testület
határozatát megküldje Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr, Dr. Navracsics Tibor miniszter
úr, Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr, Dr. Budai Gyula államtitkár úr, Dr. Lázár
János államtitkár úr részére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal, határozat megküldése 2014. március 31-ig

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
29/2014. (III.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2013. (IX.18.) KT.számú
határozatában foglaltakat fenntartva továbbra is tisztelettel kéri Magyarország Kormányát,
hogy a Ráckevei Járás lakóira, valamint a történelmi hagyományokra való tekintettel
szíveskedjen az 1431/2013. (VII.10.) kormányhatározatot felülvizsgálni, és lehetőség
szerint a ráckevei Járásbíróság és a Ráckevei Városi Ügyészség Szigetszentmiklósra
történő áthelyezésétől eltekinteni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a képviselő-testület
határozatát megküldje Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr, Dr. Navracsics Tibor miniszter
úr, Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr, Dr. Budai Gyula államtitkár úr, Dr. Lázár
János államtitkár úr részére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal, határozat megküldése 2014. március 31-ig
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7./ Ivóvíz minőség javítása – pályázathoz BM önerő igénylése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Sallai Gábor képviselő: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra
javasolja.
Varga László műszaki főtanácsos: Az építkezés elkezdődött kb. egy hónapja, a kút fúrása is
folyik, már 100 méter alatt vannak, a Bíró utcában az épület építése megkezdődött, a
napokban kezdődik a Tölgyfa utca vízhálózat kiépítés. A torony kiviteli engedélyei a
következő hónapban készülnek el. A teljes beruházás várhatóan 2015. január – február
hónapban befejeződik, az elszámolás május elejére megtörténik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (III.19.) Kt. számú
Határozati javaslat
A 6/2014. (I.31.) BM rendelet a helyi önkormányzatok és társulásai európai uniós
fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról BM rendelet
alapján Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti projekt 2014.
évben felmerült költségeihez kapcsolódó önerő fedezésére pályázatot nyújt be az alábbiak
szerint:
A kérelmező neve:
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
A fejlesztés neve (pályázat címe):„Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony
építése az egészséges ivóvízért Dömsödön”
A pályázat azonosító száma:
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004.
A projekt teljes összköltsége:
547.120.000 Ft
A projekt keretében megítélt KEOP támogatás: 479.678.236 Ft,
Intenzitás: 87,673314%
A projekt önereje:67.441.764 Ft
A projekt ütemezése, eddig megvalósult fejlesztési elemek:

Megvalósuló
projektelemek
Ingatlan és
kapcsolódó vagyoni
értékű jog
Terület-előkészítés,
területrendezés

2012.
ténylegesen
megvalósult

2014.
tényleges
és
tervezett
elemek

4 800 000

137 880
000

Építés
Projektmenedzsment
(Általános
projektmenedzsment)
Közbeszerzés

2013.
ténylegesen
megvalósult

7 200 000
9 200 000

2015.
tervezett
elemek

0

1 000 000

0

10 087 140

224
625 470

87 041 530

11 040 000
0

3 840 000

4

11
(megvalósítás)
Mérnöki feladatok
Tájékoztatás és
nyilvánosság
(megvalósítás)
Egyéb projektelem
ktg /beruházás
értékében/
Műszaki
tartalékkeret

6 935 000

2 780 182

295 000

380 000

450 000

0

700 000

0

34 604 678

100 000

149 536
000
131 103
167

242 980
470
213 029
031

1 738 063

18 432 833

29 951 439

17 319 429

0

15 422 695

0

0

1 738 063

3 010 138

29 951 439

17 319 429

Összesen

14 100 000

Támogatás

12 361 937

Mindösszesen önerő
szükséglet
Ebből: Eddig
ténylegesen
felhasznált NFM
önerő támogatás
Ebből saját
forrás szükséglet

4 161 000

140 503 530

5

123 184 101

4

Igényelt BM önerő támogatás: 52.019.069 Ft, melyhez kapcsolódóan az önkormányzat él az előleg
igényléssel.
A projekt keretében uniós támogatással el nem ismert beruházási költség 0 Ft.
A Képviselő-testület a saját forrás NFM önerővel nem támogatott összegét önerőként a
költségvetéséből biztosítja, de felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be
52.019.069 Ft összegre a BM Önerő Alaphoz.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
30/2014. (III.19.) Kt. számú
Határozat
A 6/2014. (I.31.) BM rendelet a helyi önkormányzatok és társulásai európai uniós
fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról BM rendelet
alapján Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti projekt 2014.
évben felmerült költségeihez kapcsolódó önerő fedezésére pályázatot nyújt be az alábbiak
szerint:
A kérelmező neve:
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
A fejlesztés neve (pályázat címe):„Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony
építése az egészséges ivóvízért Dömsödön”
A pályázat azonosító száma:
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004.
A projekt teljes összköltsége:
547.120.000 Ft
A projekt keretében megítélt KEOP támogatás: 479.678.236 Ft,
Intenzitás: 87,673314%
A projekt önereje:67.441.764 Ft
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A projekt ütemezése, eddig megvalósult fejlesztési elemek:

Megvalósuló
projektelemek
Ingatlan és
kapcsolódó vagyoni
értékű jog
Terület-előkészítés,
területrendezés

2012.
ténylegesen
megvalósult

2013.
ténylegesen
megvalósult

4 800 000

137 880
000

Építés
Projektmenedzsment
(Általános
projektmenedzsment)
Közbeszerzés
(megvalósítás)
Mérnöki feladatok
Tájékoztatás és
nyilvánosság
(megvalósítás)
Egyéb projektelem
ktg /beruházás
értékében/
Műszaki
tartalékkeret

7 200 000

2015.
tervezett
elemek

0

1 000 000

0

10 087 140

224
625 470

87 041 530

11 040 000

9 200 000

3 840 000

4 161 000

6 935 000

2 780 182

295 000

380 000

450 000

0

700 000

0

34 604 678

149 536
000
131 103
167

242 980
470
213 029
031

1 738 063

18 432 833

29 951 439

17 319 429

0

15 422 695

0

0

1 738 063

3 010 138

29 951 439

17 319 429

14 100 000

Támogatás

12 361 937

4

0

100 000

Összesen

Mindösszesen önerő
szükséglet
Ebből: Eddig
ténylegesen
felhasznált NFM
önerő támogatás
Ebből saját
forrás szükséglet

2014.
tényleges
és
tervezett
elemek

140 503 530

5

123 184 101

4

Igényelt BM önerő támogatás: 52.019.069 Ft, melyhez kapcsolódóan az önkormányzat él
az előleg igényléssel.
A projekt keretében uniós támogatással el nem ismert beruházási költség 0 Ft.
A Képviselő-testület a saját forrás NFM önerővel nem támogatott összegét önerőként a
költségvetéséből biztosítja, de felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be
52.019.069 Ft összegre a BM Önerő Alaphoz.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

8./ „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Ispán Ignác képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A társadalmi bizottságra
javaslatot tettek, amennyiben a képviselőknek újabb javaslata van, tegyék meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (III.19.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a faluszépítő program keretében
„Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat adományoz. Ennek megvalósítása érdekében a
Képviselő-testület az alábbiakat határozza meg:
a.) A díjak odaítélésére társadalmi bizottságot hoz létre, melynek irányításával Ispán Ignác
képviselőt bízza meg. A társadalmi bizottságban történő munkára - a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára- az alábbi személyeket kéri fel:
Kovács László, Mayer Gáborné, Nagy Zsolt, Varga László.
b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulajdonosa/használója, aki az
ingatlan és az előtte lévő közterület karbantartását kiemelkedően gondosan végzi, és az
ingatlan valamint az előtte lévő közterület külső képe az ember általános értékítélete
alapján esztétikusnak minősíthető.
A Képviselő-testület „Szép Dömsödért” tárgyjutalmat adományoz 11 lakóingatlan
tulajdonosának/használójának, és 1 egyéb rendeltetésű (szolgáltató, középület stb.)
ingatlan tulajdonosának/ használójának. A Képviselő-testület a lakosság ajánlásai, és az
önkormányzati honlapon bonyolított szavazása alapján egy közönségdíjat is adományoz.
c.) A díjak odaítéléséről a Képviselő-testület 2014. augusztusi ülésén dönt. A díjak
átadására 2014. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor.
Felelős: Ispán Ignác a Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2014. augusztus 20.

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
31/2014. (III.19.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a faluszépítő program keretében
„Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat adományoz. Ennek megvalósítása érdekében a
Képviselő-testület az alábbiakat határozza meg:
a.) A díjak odaítélésére társadalmi bizottságot hoz létre, melynek irányításával Ispán Ignác
képviselőt bízza meg. A társadalmi bizottságban történő munkára - a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára- az alábbi személyeket kéri fel:
Kovács László, Mayer Gáborné, Nagy Zsolt, Varga László.
b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulajdonosa/használója, aki az
ingatlan és az előtte lévő közterület karbantartását kiemelkedően gondosan végzi, és az
ingatlan valamint az előtte lévő közterület külső képe az ember általános értékítélete
alapján esztétikusnak minősíthető.
A Képviselő-testület „Szép Dömsödért” tárgyjutalmat adományoz 11 lakóingatlan
tulajdonosának/használójának, és 1 egyéb rendeltetésű (szolgáltató, középület stb.)
ingatlan tulajdonosának/ használójának. A Képviselő-testület a lakosság ajánlásai, és az
önkormányzati honlapon bonyolított szavazása alapján egy közönségdíjat is adományoz.
c.) A díjak odaítéléséről a Képviselő-testület 2014. augusztusi ülésén dönt. A díjak
átadására 2014. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor.
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Felelős: Ispán Ignác a Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2014. augusztus 20.

Képviselői hozzászólások:
Varsányi Antal alpolgármester: Kérdezi, hogy a Dömsödi Napokkal kapcsolatban a
testvértelepülések jelentkezték-e már a delegáció létszámát?
Bencze István polgármester: Még nem jelentkeztek, holnap egyeztetik az OMK.
igazgatójával a programot, és a programmal együtt a meghívót is jövő hét elején elküldik a
testvértelepülések polgármesterei részére.
Lázár József képviselő: A Duna-parton lévő Polyák Ferenc fafaragó által készített Petőfi
faszobrokat az idő kikezdte, van-e lehetőség arra, hogy konzerválóval lekezeljék, vagy kis
tetőt tennének fölé?
A Petőfi fa több ága leszáradt, jönnek a kirándulók. Van-e lehetőség, hogy ezeket az elszáradt
ágakat levágják, nehogy balesetet okozzanak.
Bencze István polgármester: Vannak erre szakemberek, akikkel megnézetik, milyen
állapotban van, s mit lehet csinálni.
Szabó Andrea képviselő kezdeményezte, hogy hasonlóan a tassi, illetve szalkszentmártoni
kúthoz, szeretnék, ha Dömsödön is lenne egy szabadon folyó kút. Többször körbe járták már
ezt a kérdést, a legfrissebb információ szerint 660 méteren Dömsödön szinten mindenhol
található 39-40 fokos egészséges víz. Ennek előteremtési költsége 50 millió Ft. körül van.
Szabó Andrea képviselő: Ismerőse, aki szorgalmazza a kút kialakítását, próbafúrást ajánlott
fel. A vízművek munkatársa szerint 350 méterre 20-25 millió Ft. 350 méteren 28 fokos víz
található.

Bencze István polgármester: A próbafúrást úgy végzik, hogy azt később véglegessé lehet
kialakítani. Ennek költsége 50 millió Ft.
Varsányi Antal alpolgármester: Utána kellene járni, hogy van lefojtva a régi kút, ha ilyent
szeretnének, fel kell törni aszfaltot, a gond, hogy a kút az 51-es út alatt van.
Bencze István polgármester: A hozzáértőbbek azt állítják, hogy a Ságvári utcai kút fúrásakor
apadt el a kút. Nem elfojtották, elapadt.
Szabó Andrea képviselő: Több, mint egy éve foglalkoznak ezzel a kérdéssel a polgármester
úrral és lakossági kezdeményezés is történt arra, hogy nyissanak meg egy ilyen szabadon
folyó kutat. Régen is volt ilyen kút, nagyon jó minőségű vizet adott.
Tájékoztatta a képviselőket arról az információról, miszerint korábban Dabon is feltört a
meleg víz, melyet háromszor lefojtottak.
Varsányi Antal alpolgármester: A szabadon folyó kút vizének tárolását is meg kellene
oldani. A dömsödi kutakból nyert víz egyébként egészséges, finom ízű víz.
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Szabó Andrea képviselő: A korrekt tájékoztatás érdekében javasolja a Vízmű munkatársát,
Székely Tibort meghívni az ülésre, akinek édesapjától információi vannak.
Bencze István polgármester: Nem tettek le a kút megnyitásának lehetőségéről, további
információkat keresnek.
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. (Külön jegyzőkönyvben
rögzítve.)

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

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

