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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd,  Béke tér 2.)  
Ülés ideje: 2016. július 21.  
 
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 
Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs 
János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné 
gazdasági vezető. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, 
Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna 
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy valamennyi 
képviselő (9 fő) jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli ülés összehívásának okáról. Ismerteti a napirendi 
pontokat, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:   
 

…/2016. (VII.21.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel 
2./ Településgazdálkodási  csoportvezetői pályázatok  
3./ Egyebek 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

96/2016. (VII.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel 
2./ Településgazdálkodási  csoportvezetői pályázatok  
3./ Egyebek 
 
Felelős: képviselő-testület 
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Határid ő: azonnal 
 
1./ A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az elmúlt 
ülésen döntött a képviselő-testület a programban való részvételről, azonban menet közben 
megváltozott a kiírás. Az eredeti kiírás szerint minden önkormányzatnak 10 % önrészt kell 
vállalni, ezt a változtatásban felemelték 50 %-ra. Két variáció lehetséges, vagy csak a két 
erősítő parkra adják be a pályázatot, vagy vállalják az 50 %-ot és meghatározzák, hogy 
milyen forrásból biztosítják az önerőt. Lehet, mire befejeződne a projekt, az önkormányzat 
hozzájuthat olyan pénzhez, amiből az önerőt fedezni tudja. A Bio-Pannónia Kft. 
felszámolásából – amiről már teljesen lemondtak – lehet, hogy hozzájutnak 4-5 millió Ft. 
összeghez. Ez azonban jelenleg még bizonytalan, egyet kell eldönteni, a futópályára 
pályáznak-e, ha igen, akkor a hitelről kell dönteni. Hitel felvétele minden képpen szükséges, 
mert ha bejön a Bio-Pannónia Kft. által prognosztizált pénzösszeg, ez csak néhány hónap 
múlva, a pályázatnál pedig a szerződéskötéssel párhuzamosan ki kell fizetni az 50 %-ot. 
Előzetes számítás szerint 7 millió Ft. egy ilyen 200 méteres futókör, ehhez 3,5 millió Ft. hitel 
szükséges az önrészre. A módosított kiírásban benne van, hogy 2017-ben is lehet erre 
pályázni. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Telefonos érdeklődésére megerősítették abban, hogy ez egy kiírás, 
éljenek a két kisebb park lehetőségével. A kormány törekvése és célja, hogy sport települések 
legyenek, sport ország legyen az ország, a későbbiekben újból ki fogják írni 100 %-os 
támogatással. Ha pénzügyi keret most nincs meg rá, ne vágjanak bele, mert egy-két éven belül 
ez meg fog történni. 
 
Korona Sándor képviselő: A kiírást nézve látható, hogy 2020-ig lesz ez a sport park 
program, ha lehet, ne vegyenek fel erre most hitelt. Ha esetleg lesz a Bio Pannónia Kft. 
felszámolásából plusz pénz, abból terveztessék meg a csomópontot, amely elég nagy 
probléma és sokkal nagyobb hasznot jelentene. Ha két olyan park épül, amely nem futópályás, 
a futópályát esetleg jövőre hozzáépítenék, az már elég jó vonzerő lenne az itt lakók számára, 
kicsit növelné a mozgásra vágyókat. Hitelből nem javasolja a futókört.  
 
Ispán Ignác képviselő: Véleménye szerint nem olyan égető hiány a futópálya, hogy egy  
hitelbe bele menjenek emiatt. 
 
Muzs János képviselő: Nem javasolja a hitel felvételét, a tervezést úgy kellene megcsinálni, a 
kialakítását az eredeti parknak, hogy a futópálya kialakítható legyen.  
 
Bencze István polgármester: Ha így döntenek, akkor új helyszínt kellene keresni, értelmetlen 
oda tenni. Keressenek új helyszínt.  
 
Lázár József képviselő: Van lehetőség tehát jövőre is. Ha futópályával együtt gondolják, 
akkor olyan helyet kell keresni, ahol a futópálya és a sportrész is megvalósítható.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Nem lenne rossz, ha lenne ilyen futópálya. A Margit-szigeti 
futópályát nézve  eléggé megy tönkre, egy ilyen futópálya  karbantartása szükséges, utána is 
pénzbe kerülne. Ha be lehet jövőre is adni, akkor várják meg, amíg támogatott lesz.  
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Bencze István polgármester: Maga részéről úgy gondolta, ha ezt a lehetőséget nem ragadják 
meg, saját erőből soha nem fognak tudni építeni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Arra kell majd költeni annak idején, ha elkészül a sportpark, 
hogy gondok alkalmazzanak, mert tönkre teszik az emberek, legutóbb a zászló téren lévő 
szemetes edényt  rúgták szét vandál módon. Van egy olyan réteg, aki rombol.  
 
Bencze István polgármester: A két helyszínnel kapcsolatban, az egyik a dabi játszótér, a 
másik helyszínre kér javaslatot.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A Széchenyi úti iskola bejárójának bal oldalán. Ott közel van 
az iskolához, az iskolások tudnák használni. 
 
Szűcs Julianna képviselő: Jobban szeretné, ha ebben a centrumban kerülne, hogy nyáron a 
nyaralóövezet is használná is ki tudnák azt a hiányt pótolni, hogy Dömsödi is felnőtt egy 
kicsit a … nem tenné el annyira az iskola felé, közelítené a Duna-part felé, a turizmus 
fejlesztése érdekében. 
 
Lázár József képviselő: Mit terveznek a Szabadság út Petőfi út sarkon lévő ingatlanon? 
Esetleg az nem lenne alkalmas? 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Eléggé forgalmas, benzingőz, kifut a gyerek, veszélyes.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Azt is figyelembe kell venni, hogy egy-két útvonalra tekintettel 
még kik fogják használni. 
 
Szűcs Julianna képviselő: A futballpálya hosszában elférne és elfér a parkoló is négy sorban. 
 
Muzs János képviselő: A sportöltöző mögött is van egy körbe kerített placc,  
 
Szűcs Julianna képviselő: Kézilabdapálya és a futballpálya között van egy sáv, esetleg az is 
alkalmas lenne, ott rálátás van minden irányból, edzések alkalmából is stb.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………../2016. (VII.21.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2016. (VII.11.) 
Kt.számú határozatát az alábbiak szerint módosítja. A dömsödi 1525/2 hrsz-ú 
ingatlanra tervezett egy darab D típusú sportparkot a Középső-Dunaparton 
található sportpálya és a kosárlabdapálya közötti részen helyezi el, és futókörre 
nem nyújt be pályázatot. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: beadásra 2016. augusztus 15. 
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

97/2016. (VII.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2016. (VII.11.) 
Kt.számú határozatát az alábbiak szerint módosítja. A dömsödi 1525/2 hrsz-ú 
ingatlanra tervezett egy darab D típusú sportparkot a Középső-Dunaparton 
található sportpálya és a kosárlabdapálya közötti részen helyezi el, és futókörre 
nem nyújt be pályázatot. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: beadásra 2016. augusztus 15. 

 
2./ Településgazdálkodási csoportvezető pályázatok 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztést – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: A felhívásra egyetlen pályázat érkezett. Kemény feladat, ami a 
leendő csoportvezető előtt áll, úgy gondolja, hogy azt eddigi vezető a nehézségek ellenére jól 
megoldotta.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Elolvasta a pályázatot, úgy gondolja, hogy személye 
megfelel ennek a feladatnak. Szakmailag is segítségére lesz a későbbiekben is, amikor 
szükség lesz. 
 
Korona Sándor képviselő: Megköszöni az alpolgármester – mint a településgazdálkodási 
csoport vezetőjének – az egyesület részére nyújtott segítségét, amit az elmúlt években 
biztosított. Jelenleg van egy helyettes, aki ezt a munkát segíti, éppen azért, hogy ezt a pozíciót 
ne tegyék támadhatóvá, még egyszer meg kellene hirdetni, ne támadjanak senkit, ha 
elfogadja, ha odakerül. Ez egy összetett, sokrétű pozíció, ehhez úgy kellene hozzáállni, hogy a 
későbbiekben se legyen gond.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Átolvasta a pályázatot, szakmailag megfelelőnek tartja a pályázót. 
Határozott, nem megalkuvó ember, ezért biztos abban, hogy be is fogja tartatni a 
közfoglalkoztatottakkal. Hiányolta a pályázatból, hogy a munkatervben nem mutatta be a 
létszámgazdálkodást, hova, melyik területre milyen képességű, végzettségű dolgozót állítana. 
Amiért bátorsága volt erre pályázni, mert ez egy olyan felelősségteljes állás, amelyben sok 
minden mérlegelni kell az embernek.  
 
Lázár József képviselő: Véleménye szerint, amikor megismeri a vezető a rábízott embereket, 
akkor tudja felelősséggel azt mondani, hogy kit, hova, milyen területre irányítson. A 
pályázatban olvasta, hogy 5-10 fő csoportokat irányított korábbi munkahelyén. Az itt 
dolgozók nagy része nagyon nehezen kezelhető, kérdezi, mennyire toleráns ezekkel 
kapcsolatban?  
 
Láng András pályázó: Sokáig dolgozott fegyveres testületnél, ahol hosszú ideig 
eljárásvezetőként dolgozott, ahol nagy rizikófaktorú területek ellenőrzése (kábítószer, 
fegyverkereskedelem) tartozott a feladatkörébe, amely komoly jogi háttérrel jár. 
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Úgy gondolja, hogy tudja tolerálni a különféle helyzeteket.  
 
Lázár József képviselő: Alkalmazza-e azt, ha valaki megtagadja a munkát, másnap nem tart 
igényt a munkájára? 
 
Láng András pályázó: Szituáció kérdése. Ha kétszer egymás után, akkor igen.  
 
Muzs János képviselő: A pályázatból látható, hogy terv szinten elgondolásokat írt le a 
pályázó, az önkormányzat pályázati feltétele volt az érettségi, vagy a feladatkör feltétele? 
 
Bencze István polgármester: Feladatkör feltétele.  
 
Muzs János képviselő: Még a pályázat beérkezése előtt az merült fel benne, hogy a jelenlegi 
helyettes vezetőt (érettségi hiányában) megkérdezi, egy bizonyos időn belül vállalná-e a 
iskolai végzettség megszerzését. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: A jelenlegi helyettes vezető rendkívül jó segítsége volt, 
mindent elvégzett, amit feladatul kapott, rendkívül sokoldalú tevékenységet folytat. Ez egy 
kicsit korlátozza is, hogy Ő legyen az első számú vezető. Nem biztos, hogy okosabb lenne, ha 
meglenne az érettségije, de elvárható, úgy fogadják el a többiek. A 10 állandó dolgozó 
vezetése legalább annyira feladat, mint a közmunkásoké.  
 
Lázár József képviselő: A pályázó leírta ennek az épületnek is a felújítását, télen a térkő 
készítést, ebben tud-e az önkormányzat neki segíteni? 
 
Bencze István polgármester: Település fenntartásra – ha nem is sok, de van valamennyi pénz. 
De sokszor nem is a pénzen múlik, hanem az ötleten.  
 
Szabó Andrea képviselő kérdezi, hogy közalkalmazott, vagy köztisztviselői állás a 
csoportvezetői állás? 
 
Bencze István polgármester: Közalkalmazott. A munkakör betöltése három hónap 
próbaidőhöz kötött, természetesen, ha a pályázó részéről nem felel meg a munkakör, 
elfogadják. Amennyiben úgy látják, hogy meghaladja a feladat az erejét, kezdeményezni 
fogják a munkaviszony próbaidő lejárta előtti megszüntetését. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………/2016. (VII.21.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településgazdálkodási 
csoportvezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat eredményeként Láng Andrást 
nevezi ki a településgazdálkodási csoportvezetői álláshelyre 2016. augusztus 1-
től. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:  
 

98/2016. (VII.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településgazdálkodási 
csoportvezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat eredményeként Láng Andrást 
nevezi ki a településgazdálkodási csoportvezetői álláshelyre 2016. augusztus 1-
től. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
3./ Egyebek 
 
Lázár József képviselő: Előző ülésen védte a háziorvosokat, a televízióban elhangzott, hogy 
öt év múlva várható a háziorvosi rendszer összeomlása, sokan nyugdíjasok, nem biztos, hogy 
vállalják a feladatot. Becsüljék meg a háziorvosokat. Gondol itt többek között az iparűzési 
adó csökkentésére  
 
Bencze István polgármester: Az idén már nem lehet módosítani, viszont a jövő évi 
költségvetés összeállításánál ezt figyelembe veszik.  
 
Ispán Ignác képviselő: Kérdezi, hogy az iskola melletti szomszédok fel lettek-e szólítva, mert 
ismét panaszkodnak az iskolában, hogy a pávák, gyöngytyúkok bejárnak az iskola udvarára. 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Legutóbb arról volt szó, hogy addig nem szólítják fel, míg a 
kerítés el nem készül. Hátrafelé nem jár ki, az önkormányzathoz eddig bejelentést senki nem 
tett.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A kerítést megcsinálták a szikkasztó felől, nem tudnak 
átjönni, a másik oldalon a kerítés alját még meg kell javítani. A kerítés egyébként vitatható, 
mennyire az önkormányzaté.  
 
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 
megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István        dr. Bencze Zoltán 
         polgármester                           jegyző 
 
 


