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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: 2017. február 15.

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. Huszár Péter Bence Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető, Christoph
Gáborné GYEJO. vezető, Béczi János Sportcsarnok vezető, Köntös Ágnes DLAMI igazgató,
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mászáros Pálné Gr. Széchenyi István Általános
Iskola igazgató, Madarász Mária óvodavezető-helyettes, Vass Ilona Dömsödi Hírnök
főszerkesztő.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezső
alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János,
Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető (jegyzőt
helyettesíti), dr. Tenke Edit Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető-helyettes, Christoph
Gáborné GYEJO. vezető, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Madarász Mária
óvodavezető-helyettes, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, a jelenlévő intézményvezetőket, a
meghívottakat. Megállapítja, hogy valamennyi képviselő (9 fő) jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra
bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
…/2017. (II.15.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása
4./ A helyi építési szabályzat módosításáról szóló 16/2016. (XII.30.) rendelet módosítása
5./ Korona Sándor képviselő indítványai
6./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI. 28.) rendelet módosítása
7./ A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 14/2014. (X.28.)
módosítása
8./ Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
9./ Majosházi Hospice Ház építésének támogatása
10./ Mentőszolgálat kérése
11./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) rendelet
módosítása
11./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat pályázat összesítő – 2014. –
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12./ Egyebek
a./ Petőfi úti híd korláttal kapcsolatos döntés
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
19/2017. (II.15.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása
4./ A helyi építési szabályzat módosításáról szóló 16/2016. (XII.30.) rendelet módosítása
5./ Korona Sándor képviselő indítványai
6./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI. 28.) rendelet módosítása
7./ A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 14/2014. (X.28.)
módosítása
8./ Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
9./ Majosházi Hospice Ház építésének támogatása
10./ Mentőszolgálat kérése
11./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) rendelet
módosítása
11./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat pályázat összesítő – 2014. –
12./ Egyebek
a./ Petőfi úti híd korláttal kapcsolatos döntés
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…………/2017. (II.15.) 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: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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20/2017. (II.15.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Lázár József képviselő kérdezi, hogy a PONT-TERV Kft-vel folytatott beszélgetésen
sikerült-e a hídkorlát tekintetében megegyezni? Az országgyűlési képviselő tájékoztatta az
önkormányzatot a pályázatok sikerességéről, melyik pályázatok nyertek? A Fb-on az van,
hogy négy pályázat is nyert.
Bencze István polgármester: Hivatalosan az energetikai pályázatról kaptak értesítést, ez 247
millió Ft-os pályázat. Állítólag a bölcsőde pályázat is nyertes, de még nincs hivatalos értesítés
róla.
Ispán Ignác képviselő: Elhangzott, hogy a polgármester felhívta a szeméttelep üzemeltetőjét
a telep körüli területeken szétszórt szemét összegyűjtésére, azonban ez nem látható, ugyanúgy
lógnak a fákon a műanyag zacskók stb.
Bencze István polgármester: A telep üzemeltetője azt a tájékoztatást adta, hogy az emberek
összeszedték a szemetet a környező földekről. Holnap személyesen meggyőződik róla.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………../2017. (II.15.) Kt. sz.
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:
21/2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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3./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMF. Bizottság elnöke: A Gazdasági bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. A gazdasági vezetőtől kapott részletes tájékoztatót követően a bizottság a 2017.
évi költségvetést az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A kitekintő határozat a napirend szerves része, ahol
számba veszik azokat a bevételeket, amelyeket az eladósodottsághoz kell mérni, s be kell
mutatni három évre előre az eladósodottság mértékét. Dömsödön az adókból,
vagyonhasznosításból és egy kis mértékű egyéb adó jellegű bevételekből áll össze az a
pénzmennyiség, aminek a jelenlegi szabályozás szerint az 50 %-ig eladósodhat az
önkormányzat. A határozat melléklete egy táblázat, amelyben 2017-től 2020-ig bemutatják,
hogy kb. 180 millió Ft. nagyságrendű bevételre számíthatnak ezekbe az évekbe, ennek feléig
vehetnek fel hitelt, vagy több évre szóló lízingszerződést köthetnek, illetve egyéb
visszafizetendő kötelezettséget vállalhatnak. Jelenleg egy kismértékű adósságállomány van, a
gépek tartós bérleti díjaiból származik, illetve van egy 6,8 millió Ft-ot meghaladó
visszafizetési kötelezettség a KDV felé. A táblázat mutatja, hogy az 1 %-ot sem éri el az
eladósodottság mértéke. Erre az évre előzőleg nem hozott a testület olyan döntést, hogy hitelt
vesznek fel, vagy kormány engedélyt kérnek valamilyen feladatra. Ezt év közben bármikor
megteheti a testület.
Az írásbeli előterjesztést összefoglalva elmondta, hogy 2017. évi költségvetési javaslat
főösszege 652.984 ezer Ft-tal állt össze, ebből a legnagyobb részt a működéshez kapcsolódik,
beruházásra 40 milliós nagyságrendet terveztek. Ezt a nagyságrendet a beadott pályázatokhoz
önrészként jelölték meg.
Bevételi oldalt nézve az 1. melléklet mérlegszerűen foglalja össze a teles önkormányzati
szintre a működést érintő bevételi forrásokat és a hozzá kapcsolódó kiadásokat. Bevételi
oldalon a legnagyobb részt a központi költségvetésből származó támogatások, (T1 táblázat)
teszik ki. Látható, hogy harmadik éve nem változnak a támogatási mutatót – fajlagos
összegek, kivéve a pedagógus életpályához kapcsolódó bértámogatás. Az előző évhez képest
változás, hogy 2017-ben az iskola fenntartásának teljes költségét a központi költségvetés
viseli. 2016-ban változott a települési általános támogatások finanszírozása, ez a változtatás
beépült a 2017. évi költségvetésbe, mivel az adóerő képesség nem éri el a 10 ezer Ft-ot, így az
önkormányzat kiegészítésben részesül. Szociális pénzeknél a pénzbeli ellátásokhoz
kapcsolódó összeg 40 millió Ft., Közhatalmi bevételnél kis emelkedés látható, ez az adókat
tartalmazza. (ismertette a települési adó, kommunális adó, építményadó, gépjárműadó bevétel
tervezés szempontjait, illetve a talajterhelési díj bevétel szempontjait.) Működési bevételek
mellett kiemelte a gyermekétkeztetés működő intézmény alá helyezésével kapcsolatos
tervezési feladatokat. Felhalmozási jellegű bevételt, vagyonértékesítést nem terveznek.
Kiadásokat nézve a személyi juttatások a legszembetűnőbbek, a két központi
törvénymódosítás – a minimálbér és a bérminimum – a dolgozók nagy százalékát érinti. Lesz
2017-ben egy-két kollégát érintő jubileumi kifizetés, felmentési idő helyettesítés tervezése
stb. Az átadott pénzeszköz 69,6 millióról lecsökkent 30,8 millió Ft-ra mivel az idén nem
fizetnek ebben az évben az állam felé iskola támogatást. Ez az összeg a GYEJO. társulás felé
fizetett önkormányzati támogatás. Beruházási és felújítási táblázatból látszódik, hogy egy –
tavalyi döntés alapján – ingatlanvásárlás szerepel, továbbá intézményekhez szükséges
beszerzések, pályázati támogatások szerepelnek.
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A költségvetési rendeletben kell szabályozni a cafatéria rendszerét. Azt mondja a javaslat,
hogy közalkalmazottaknak havi 5000.-Ft.-nek megfelelő készpénz juttatást javasolják,
köztisztviselőknél pedig a Kttv. által előírt minimumot javasolják. (ismertette a törvény által
választható lehetőségeket, készpénz, Széchenyi pihenőkártya.)
Bencze István polgármester: A költségvetés állam által támogatott része 400 millió Ft mivel
több állami támogatást fognak kapni, várhatóan a költségvetés módosítását a testület elé kell
majd hozni.
Varsányi Antal alpolgármester: Sokszor elhangzanak a fb-on olyan megjegyzések, amiről
nem igazán kellene testületi ülésen beszélni, de van, amit nem lehet szó nélkül hagyni.
Számtalan esetben írják, hogy éheznek Magyarországon gyerekek, borzasztó állapotok
vannak. A költségvetésben 40 millió Ft. van gyermekétkeztetésre. Véleménye szerint, ha
Magyarországon éhezik gyerek, az szülői és önkormányzati hanyagság, Magyarországon
éhezni gyereknek nem kell, óriási pénzekkel támogatja az állam a gyermekétkeztetést.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A T jelű táblázatban ott van, a gyermekétkeztetésben
dolgozókra kapnak bértámogatást, üzemeltetésre kapnak támogatást, a rászoruló gyerekeknek
a szünidei étkeztetésére még vagy egy külön összeg. Azt, hogy a tanév során mennyi
támogatást kap egy teleülés gyermekétkeztetésre, az nem egyforma, függ attól, hogy a
település mennyire gazdag, illetve szegény. Az intézményesített keret rendelkezésre áll,
Dömsöd az adóerő képesség miatt kiegészítő támogatást is kap. Gazdagabb településeknél
nincs így, pl. Budapesten 100.-Ft-ot kapnak egy gyerek étkeztetéséhez. Eltérő a támogatás
mértéke.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………./2017. (II.15.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. tv. 29/A. §-ban meghatározott kötelezettségének eleget téve a 353/2011.
(XII.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott saját bevételeinek, és a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
22/2017. (II.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. tv. 29/A. §-ban meghatározott kötelezettségének eleget téve a 353/2011.
(XII.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott saját bevételeinek, és a Magyarország
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gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a 2017. évi költségvetési rendeletet.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
A rendelet kihirdetve: 2017. február 16.
A rendelet hatályba lép: 2017. február 16.

4./ A helyi építési szabályzat módosításáról szóló 16/2016. (XII.30.) rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester a napirend tárgyalása előtt felolvasta dr. Bencze Zoltán
magánemberként a témában írt levelét, majd elmondta, hogy jelen előterjesztést arra
vonatkozik, hogy a képviselő-testület a december 30-án kihirdetett rendeletét ne módosítsa.
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság úgy foglalt állást, hogy az építmény
magasság megemelését és a védettség levételét javasolja.
Bencze István polgármester: A jegyző azért terjesztette a testület elé a rendelet
módosításának módosítását, mert a képviselő-testület kérte. Elhangzott, hogy ki lehet tolni a
védettséget.
Korona Sándor képviselő: Decemberben levette a testület a védettséget február 16-i
hatállyal. A testület annak az információnak a birtokában szavazta meg, hogy megalkotják a
rendeletet, felvesznek egy főépítészt, megpróbálnak az egyházzal egyeztetni, nem az egyház
ellen, a templom ellene, nem a hívek ellen, hanem annak érdekében, hogy egy olyan
konstrukció jöjjön létre, amely mindenki számára pozitív, kedvező megoldást hoz. Januárban
történt egy jogszabályváltozás, ami keresztbe húzta az elképzeléseket. Csupán időt szerettek
volna nyerni és hogy szakmailag tudjanak ráhatni. Az új jogszabály szerint el kell készíteni a
településképi arculati kézikönyvet, mely hosszas előkészítést igényel és azt követően lehet
megalkotni a településképi véleményezési rendeletet. Nem érti a jegyző előterjesztését, nem
akartak senki és semmi ellen menni. Továbbra is azt mondja, hogy a testületnek vannak olyan
lehetőségei, amely alapján tudnak abba az irányba lépni, hogy egy olyan kompromisszumos
megoldás legyen, amely mindenki által elfogadható, vagy megközelíthető. Ez a történelmi
épület kötődik a településhez az emberek múltjához, időshöz, fiatalhoz. Ezért volt
mellbevágó, hogy kaptak egy ilyen ultimátumot az egyház részéről, ezt próbálják úgy kezelni,
hogy jogszabályilag megfeleljen, hiszen tisztában vannak azzal, hogy ez a településnek egy
óriási lehetőség, hogy a község kap egy ilyen forrást, hogy megújuljon a templom.
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Szabó Andrea képviselő: A rendelet, amiről most szó van, ez év januárban érvényét
vesztette, pillanatnyilag egy joghézag állapotában vannak, az új rendelet még nincs kész. A
helyi építési szabályzat, a település rendezési tervben akkor tudnak tovább lépni, ha
létrehozzák a településképi rendeletet, amelynek feltétele a települési arculati kézikönyv
megléte, melynek elkészülte hosszabb folyamatot vesz igénybe. Ezen rendelet birtokában
tudnának egyeztetést folytatni a település arculata, látványa némileg egységes legyen.
Ismertetett egy – a templom építéssel kapcsolatos ajánlást - törvényalapokon elindult
dokumentáció. A tanulmány sok helyen leírja, hogy szükséges az egyeztetés a szűk
közösséggel is, de szélesebb körben a lakossággal is, hisz meghatározó a településen a
templom kép. Most jogi probléma előtt állnak, nincs jelenleg településképi rendelet. Az új
arculati kézikönyv paragrafusa tartalmazza a partneri egyeztetés fogalmát. Javaslatot lehet
tenni, észrevételt lehet tenni, véleményt lehet nyilvánítani, s a lakosokat tájékoztatni kell.
Részben közintézményről van szó. Semmiképpen nem akadályozná az új templom építését, de
azt nem tudja elfogadni, hogy nincs lehetőség egyeztetésre. A tervező mindenképpen
egyezteti a tervet a megrendelővel. A közösség, akinek épülne a templom, még nincs
tájékoztatva a beruházásról.
Bencze István polgármester: Valószínű a megrendelővel egyeztetett is a tervező, de nem az
önkormányzat a megrendelő.
Az esperes úrral történt beszélgetés alkalmával az esperes úr arról tájékoztatta, hogy négy
évvel ezelőtt pályázaton nyertek 42 millió Ft-ot a templom felújítására. Menet közben
kiderült, hogy a duplája sem lenne elegendő. Akkor tájékoztatta a híveket és gyűjtést
kezdeményeztek. Nem lett semmi a felújításból. Ez a terv még csak látványterv, nem a
végleges engedélyes terv, még lehet rajta módosítani. Ha lesz aláírt támogatási szerződés,
időben fogja a híveket tájékoztatni. Kormánydöntés van a támogatásról, de aláírt támogatási
szerződés még nincs.
Lázár József képviselő: A képviselő-testületnek hivatalosan akkor kellene erről beszélni, ha
megvan az aláírt támogatási szerződés, akarnak egy templomot, stb.
Bencze István polgármester: Egyetlen dologról kell dönteni, módosítják-e a rendelet
módosítást, vagy helyben hagyják. TFB. azt javasolja, hogy nem módosítsák a decemberben
módosított rendeletet, kivéve az építmény magasságot. Ez azonban egy külön eljárás. A
rendelet módosítására a jegyző által azért történt előterjesztést, mivel a képviselői kérés volt,
hogy tolják ki ennek lehetőségét, hogy a képviselők döntsenek arról, hogy meg akarják
hosszabbítani ezt az intervallumot, a lehetőséget kapja meg a testület a döntésre.
Muzs János képviselő: Ha a védettséget leveszik, az építés elé nem támasztanak semmi féle
ellenkezést, úgy gondolja, egyöntetűen erre szavaz mindenki. Ha a településképi
véleményezési rendelet elkészült az új arculati kézikönyvvel együtt, akkor van-e lehetősége a
testületnek – mivel egyetlen tervezetet láttak – beleszólni, mivel ebből sem dönteni, sem
választani nem tudnak…
Bencze István polgármester: Ezután sem lehet beleszólás.
Hangzavar!
Muzs János képviselő: Csupán annyi beleszólása lehet a testületnek, hogy hét méternél nem
lehet magasabb az építmény?
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Bencze István polgármester: Igen. Arra is csak javaslatot lehet tenni.
Szabó Andrea képviselő: Építésztől szerzett információja szerint ki lehet pl. kötni, hogy
nyeregtető legyen.
Bencze István polgármester: Térjenek vissza a napirendhez, módosítja a testület a rendeletet
módosításának módosítását, vagy nem módosítja?
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, hogy a
16/2016. (XII.30.) rendeletet ne módosítsa.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
23/2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2016.
önkormányzati rendeltének hatályba lépését nem kívánja módosítani.

(XII.30.)

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Tóbisz Lászlóné: Egyértelmű, hogy templomra szükség van. A képviselő-testület 2015.
októberében megszavazta a partnerségi egyeztetés szabályait, megalkotta a rendeletet. A
2013. évi kormányrendelet a településképi védelem, ennek országos szintű kidolgozása, mivel
megszűntek a műszaki osztályok, nehezen lehet ezt alkalmazni. Az elmúlt évben már
szerettek volna a főépítésszel megbízási szerződést kötni, de még nem volt kötelező. A
kormányrendelet azért hozta kötelezővé a főépítész jelenlétét, hogy ez a munka könnyebb
legyen. Ehhez vannak lépcsőfokok, s ez a rendelet, amit a testület már elfogadott, ennek
egyik lépcsőfoka, a másik lépcsőfoka a településarculati kézikönyv. A partnerségi egyeztetési
szabályzat arról szól, ha beruházó bármit szeretne építeni, ennek van egy lépcsőfoka, nem azt
jelenti, hogy bármit megtilthatnak, nem diktálhatnak, csak javaslatot tehetnek,
véleményezhetnek. Ha lesz egy ilyen eljárás, nem lesz az a helyzet, hogy egy olyan templom,
vagy bármi más épül, amivel az emberek nem tudnak egyetérteni. Van egy demokratikus
folyamata, kifüggesztés, meghirdetés, stb.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a Helyi Építési Szabályzatnak az építmény magasság
tekintetében történő módosítására tett javaslatot.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet
a Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 20/2013. (XII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2017. február 16.
A rendelet hatályba lép: 2017. február 16.
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5./ Korona Sándor képviselő indítványai
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Korona Sándor képviselő az írásbeli előterjesztést megismételve a hírlevél kibocsátását heti
rendszerességgel javasolja a képviselők tájékoztatása érdekében.
Bencze István polgármester: Elfogadható javaslatnak tartja, péntekenként megkapják a
képviselők a heti hírlevelet.
Korona Sándor képviselő: A másik kettőt – a falunappal kapcsolatban, illetve a
sebességkorlátozással kapcsolatban – kéri, hogy vegyék le a napirendről, kicsit jobban elő kell
készíteni, más oldalról kell megközelíteni.
A hírlevél megjelenésének örül, ez korrektül szolgálná a kapcsolatot, az információáramlást.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a Korona Sándor képviselő által benyújtott,
és visszavont indítvány napirendről történő levételét.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
24/2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülésén Korona Sándor
képviselő javaslatára a sebességkorlátozásról és a falunapról szóló indítványok
megtárgyalását napirendjéről leveszi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

6./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI. 28.) rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az SZMSZ. módosítását, mely a
polgármesteri hírlevéllel egészülne ki.
Lázár József képviselő: Az SZMSZ-ben a Népjóléti Bizottságnál helytelenül szerepel a
méltányossági közgyógyellátás. Ez már két-három éve megszűnt és a rendeletben szerepel. Ha
benne marad, ebből kellemetlenség adódhat. Kéri, hogy korrigálják.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
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3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2017. február 16.
A rendelet hatályba lép: 2017. március 1.

7./ A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 14/2014. (X.28.)
módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMF. Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és az előterjesztésben foglalt díjakat a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A másfeles szorzó a kormányrendeletben van, az
1200.Ft-ban ez benne van. A Duna közelsége miatt Dömsöd egy érzékenyebb vízbázisú
település, mint pl. Apaj, Dömsödre a 1,5 szorzó és a jogszabályban meghatározott 1200.-Ft.
vonatkozik. A rendelet módosítással összhangban lesz a rendelet a központi jogszabállyal.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet-tervezetet.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet
a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 12/2004. (X.28.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2017. február 16.
A rendelet hatályba lép: 2017. február 16.

8./ Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A 2017. évi költségvetési rendelet kapcsán érintette,
hogy február 6. és március 6. között van lehetősége azoknak az önkormányzatoknak
pályázatot beadni központi 100 %-os vissza nem térítendő támogatásra, akik még nem
kapcsolódtak ehhez a rendszerhez. Ez azt jelenti, hogy a Kincstár által működtetett központi
adatbázisban dolgozna az összes költségvetési szféra, független, hogy önkormányzati vagy
központi költségvetés. Ez megában foglalja az adókat, az iktató programot, pár nyilvántartó
programot, továbbá a gazdálkodási rendszert. Az adókkal 2017. októbertől csatlakozik
minden település ehhez a központi rendszerhez, azok a települések, amlyek a
kormányrendelet listájában leírt 5000 fő feletti lakosságszámú települések 2018. január 1-el.
Ennek végrehajtásához a központi kormányzat ad vissza nem térítendő támogatást. Ez a
pályázat gépbeszerzésről, szoftverbeszerzésről, továbbképzések költségeinek hozzájárulásáról
szól.
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Kéri a képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását, mert ez alapján nyújthatnak be
szabályos pályázatot kaphatnak maximálisan 7 millió Ft. nagyságrendű összeget.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………./2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozati-javaslat
A Dömsöd Nagyközség képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásalapján támogatási kérelmet
nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
25/2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozat
A Dömsöd Nagyközség képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásalapján támogatási kérelmet
nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

9./ Majosházi Hospice Ház építésének támogatása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János GMF. Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
tisztába tették a hospice ház fogalmát és szerepét, a Bizottság 100 ezer Ft. egyszeri támogatás
elfogadását javasolja a képviselő-testület felé.
Lázár József képviselő: Esetleg élő munkával nem tudnának segíteni? Ha nincs még 100
százalékosan kész az épület, esetleg meszelés vagy hasonló munka a közfoglalkoztatottakkal.
Bencze István polgármester: A közfoglalkoztatottak, akik ilyen jellegű munkát tudnak
végezni, így is kevesen vannak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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………./2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozati-javaslat
A Dömsöd Nagyközség képviselő-testülete a Majosházi Hospice Ház építésére egyszeri
100.000-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Református Dunamenti
Kistérségi Diakóniát (2339 Majosháza, Kossuth L. u. 71/a.)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
26/2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozat
A Dömsöd Nagyközség képviselő-testülete a Majosházi Hospice Ház építésére egyszeri
100.000-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Református Dunamenti
Kistérségi Diakóniát (2339 Majosháza, Kossuth L. u. 71/a.)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

10./ Mentőszolgálat kérése
Előadó: Bencze István polgármester
Bencze István polgármester előterjesztésében elmondta, hogy a mentőszolgálat a kaput
szeretné automatizálni. A kapu és az automatika költsége 350.000.-Ft. a kistérség települései
között szeretnék ezt az összeget összegyűjteni.
Varsányi Antal alpolgármester: 50 ezer Ft. támogatást javasol.
Ispán Ignác képviselő: Egyetért és javasolja az 50 ezer Ft. támogatását biztosítását.
Bencze István polgármester: A térség települései lakosságszámát figyelembe véve Dömsödre
kb 50-60 ezer Ft. esne, egyetért az 50 ezer Ft. biztosításával.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………./2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozati-javaslat
A Dömsöd Nagyközség képviselő-testülete a ráckevei mentőállomás bejárati
nagykapujának elektronizálásához egyszeri 50.000-Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a Ráckeve Térségi Közhasznú Mentőalapítványt (2300 Ráckeve, Móricz Zs. u.
37.)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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27/2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozat
A Dömsöd Nagyközség képviselő-testülete a ráckevei mentőállomás bejárati
nagykapujának elektronizálásához egyszeri 50.000-Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a Ráckeve Térségi Közhasznú Mentőalapítványt (2300 Ráckeve, Móricz Zs. u.
37.)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

11./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) rendelet
módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMF bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, a rendelet-tervezetet és mellékleteit elfogadásra javasolja.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A beszámoló előtti utolsó módosítása a 2016. évi
költségvetési rendeletnek. Ebben a rendelet módosításban az utolsó negyedévi eseményeket
számszerűsítették, Az államháztartási törvény szerint a munkaszervezet köteles a képviselőtestületnek bemutatni azokat a változásokat is, amelyre a képviselő-testületnek ráhatása nincs.
Az utolsó negyedévben a legnagyobb módosulást a közmunkaprogram hozta, azok a
bérintézkedések hatásai, amelyek havonta, negyedévente utólagosan a bérszámfejtés után
építenek be a költségvetésbe. Átnézték a saját bevételeket is, azokon a sorokon, ahol
többletbevétel képződött, javaslatot tettek az előirányzat emelésére. Ebbe a javaslatba az
intézményeként bemutatott táblákba az is látszódik, hogy azokat a kiadási sorokat, amelyek
maradványára már nem volt szükség, ott elvonásra tettek javaslatot. Egy olyan tétel van ebben
a rendelet-tervezetben, mely a 2017-es évet érinti, az állam az utolsó napon kiutalta a januári
előleget, s ezt, mint megelőlegezett visszafizetési kötelezettséget 14 milliós nagyságrendbe be
kellett építeni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosításra vonatkozó előterjesztést.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
5/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2017. február 16.
A rendelet hatályba lép: 2017. február 16.

11./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat pályázat összesítő – 2014. –
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Bencze István polgármester: A Kézilabda Szövetség által kiírt, a sportcsarnok világításának
korszerűsítésére vonatkozó pályázat nem volt sikeres, parkoló pályára került. Előfordulhat,
hogy néhány hónap múlva előveszik, de első körben nem lett támogatott.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozati-javaslat
A Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzati pályázatokról készített
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
28/2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozat
A Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzati pályázatokról készített
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

12./ Egyebek
a./ Petőfi úti híd korláttal kapcsolatos döntés
Bencze István polgármester: A képviselők a testületi anyaggal megkapták a híd korlát
tervezeteket, Településfejlesztési Bizottsági ülésen nem született döntés erről.
A főépítész véleményét kikérte, akinek az eredeti korlát – mely a látványterven szerepel –
nyerte el tetszését. Véleménye szerint szakembert – építészeket – kellene megkérni, ők
döntsék el.
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint mind a három sokkal jobb, mint az
eredeti korlát, legszebb a pilléres, a leghamarabb fog bomlani, de tartósabb a másik kettő.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a híd korlátjára vonatkozó javaslatot.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
29/2017. (II.15.) Kt. sz.
Határozat
A Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete a Petőfi utcán a Holt-Duna felett építendő híd
korlátjaként az előterjesztésben szereplő nyolcszög alakú, laposlemezből készült fém
oszlopos változatot fogadja el. Egyben kiépül 2+2 db kandeláber telepítésnek a helye.
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Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester: Gazdasági Bizottsági ülésen ismét felvetődött az orvosi ügyelet
kérdése. Az orvosi ügyelet működését kizárólag a ráckevei jegyző, illetve aljegyző
ellenőrizheti. Tegnap este a jegyző ellenőrzést végzett, nem kevés hiányosságot tapasztalt.
Véglegeset jövő szerdán tud mondani, mivel a ráckevei képviselő-testület egészségügyi
bizottsága kedden tárgyalja az egészségügyet, köztük az ügyeletet, s erre meghívást kapott.
Ismételten felmerült az ügyeleti szolgálat helyben történő kialakításának és működtetésének
kérdése. Gazdasági bizottsági ülésen abban maradtak, hogy az ad-hoc bizottság ismét felveszi
a munkát és megpróbálja ismét körbe járja, hogyan lehetne Dömsödön orvosi ügyeletet
működtetni. Ma megjelent egy pályázat, mely az egészségügyi intézmények, rendelők, orvos
akások, ügyeleti rendszerek, építésére, felújítására vonatkozik. Sajnos csak négy megyére
vonatkozik, Pest megye nincs benne. Az országgyűlési képviselőt megkereste, aki azt az
információt adta, hogy Pest megyére is lesz hasonló műszaki tartalommal pályázat, s
ugyanúgy a Belügyminisztérium írja ki, mint a belterületi utas pályázatot. Jogosultak lesznek
mindazt megvalósítani, amit szeretnének. A háziorvosokkal történt megbeszélés során
egyértelműen és egyöntetűen nyilatkoztak, nem vállalják az ügyeletben történő részvételt.
Nem éreznek magukban annyi erőt már ebben a rohanó világban, nem képesek arra, hogy heti
legalább két alkalommal 24 órát teljesítsenek, saját betegkörük sínylené meg, látná hátrányát.
Szűcs Julianna képviselő: Elsősorban a szolgáltatókkal veszi fel az ad-hoc bizottság a
kapcsolatot. Nincs értelme megkeresni az orvosokat, ha határozott nemet mondtak.
Bencze István polgármester: Tavaly megígérték az orvosoknak, hogy a 2017. évi
költségvetés kapcsán megvizsgálják kérésüket az iparűzési adóval kapcsolatban. Elmondta az
orvosoknak azt is, hogy azzal, hogy elutasítják a helyi ügyeletben való részvételüket, az a
képviselők részéről iparűzési adó kedvezménnyel kapcsolatban kedvezőtlenül befolyásolja a
kérés teljesítését. A Gazdasági Bizottság következő ülésén kezdeményezi a kedvezményt, s a
bizottság illetve a testület dönt, ad-e kedvezményt, vagy nem.
Korona Sándor képviselő: Megköszöni a gyors lépést az ügyben, választ, adatgyűjtést és a
tájékoztatást.
Varsányi Antal alpolgármester: Az elmúlt alkalommal kérte, szeretné látni, hogy a
településüzemeltetési csoport milyen munkákat tervez erre az évre. Szeretné, ha elkészülne a
művelődési ház vizesblokkja, tovább már nem halasztható.
Bencze István polgármester: Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott, hogy benne van a 2017.
évi költségvetésben a vizesblokk.
Varsányi Antal alpolgármester: Másik, a községháza épülete, amely patinás, remélhetőleg
sokáig áll még, az épület hátsó fala, bérlakás felőli sarka megsüllyedt, elrepedt a vízóraakna,
megrepedt az üreg, mire észrevették, megsüllyedt.
Bencze István polgármester: A tervezet, melyet a településüzemeltetési csoport 2017-re
tervez – táblázatos formában rendelkezésre áll, kiküldik a képviselőknek.

16
A polgármesteri hivatalnál nem csak a sarkokat betonozzák le, körbe lesz betonozva az egész
épület.
Varsányi Antal alpolgármester: Tapasztalta, hogy megtisztították a Leányvári erdőig az utat,
nagyon szervezett, jó munkát végeztek. A zászlótérnél még szeptember elején volt egy
csőtörés, a karó alig látszik ki a földből, még semmi nem történ. Félő, hogy valaki átesik a
karón.
Korona Sándor képviselő: Visszatérve a katolikus templomhoz, igaz, nem az önkormányzat
építi, nem az önkormányzat adja hozzá a pénzt, de az önkormányzattól vártak segítséget, hogy
rendeletet módosítsanak, illetve jogszabálynak megfelelő módon alá tudják támasztani, hogy
létjogosult legyen az épület. Ajánlhatnák, javasolhatják az egyház felé, hogy kezdje meg a
nyilvános egyeztetést, illetve egyfajta kommunikációt a településsel, valamilyen formában
jöjjön ki. Induljon el a társadalmi egyeztetés a 2016-os rendelet alapján, hogy jobb legyen az
elfogadottsága ennek az épületnek.
A karácsonyi díszvilágítást le kellene szedni, mert a nap tönkre teszi.
Felfestettek két zebrát a településen, amely felfestés után röviddel lekopott, nem látható,
veszélyes. Valaki lépjen, hogy újítsák fel a festést, úgy, hogy az tartós legyen.
Bencze István polgármester: Ma szólt az illetékeseknek, ahogy tartósan plusz lesz a
hőmérséklet, leszedik.
Szabó Andrea képviselő: Kéri, hogy a templom építéssel kapcsolatos bármilyen lépés
történik, információt szeretnének kapni, illetve meg tudják-e hívni a plébános urat egy
testületi ülésre? Néhány hónapja jelezte a katolikus temető hátsó kerítését lévő lyukat, ahol
szabadon közlekednek illetéktelenek.
Bencze István polgármester: Meg fogja hívni akár bizottsági, akár testületi ülésre.
A lyukat személyesen megtekintette, de az üzemeltető álláspontja szerint azt nem lehet
kijavítani, a lyukat nem lehet megszüntetni, mert újat fognak csinálni, ott járnak át az arra
járók.
Szabó Andrea képviselő: Ezt nem tudja elfogadni, hogy átjárnak motorral a temetőn.
Bencze István polgármester: Nem tudja megakadályozni az üzemeltető.
Szabó Andrea képviselő: Ha valaki legközelebb tábortüzet rak, azt is hagyják?

Bencze István polgármester: Az önkormányzat hagyja, mert nem ő a tulajdonos és semmi
köze hozzá. Nem a rendnek megfelelő, de nem tudnak őrt állítani.
Varsányi Antal alpolgármester: Családsegítő Szolgálatnak volt egy éves jelzőrendszeri
értekezlete. Az apaji polgármester tett néhány megjegyzést, amiben igaza van, de nem tudják
megoldani. Pl. nincs pszichológus, nincs egy-két olyan szakszolgálat nincs, illetve nem tudják
fogadni a pácienseket, ami kellene, ez további orvosi, egyéb problémát vet fel. Az állam
előírja, hogy mi legyen, de ha nincs olyan szakember, nem tudnak mit tenni.
Kérdezi, hogy az állam általi hozzájárulások esetében miért van az, hogy Áporka sokkal
többet fizet, mint Apaj? Egyébként a megbeszélés hasznos volt.
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A szabály úgy szól a közös hivatallal kapcsolatban, a két
önkormányzatnak egy hivatala van, akkor a gesztorként Áporka igényli az Apajra jutó pénzt
is, mindkettő nem igényelheti.
Lázár József képviselő: Az elmúlt ülésen felmerült a Ráckevére – ipari park felé – vezető
úton a túlburjánzó növény.
Bencze István polgármester: Már vágják, a felével készen vannak.
Korona Sándor képviselő: A jelzőrendszeres megbeszélésen elhangzottak szerint a
gyermekorvos elmondása szerint komoly problémát jelent, ha a nehezen kezelhető gyerekeket
rögtön kórházi pszichiátriára utalja, ott számon kérik, hogy van egy rendszer kialakítva,
miszerint elsőként a helyi pszichológusnak kellene kiállítani a szakvéleményt és az alapján
kellene a gyerekeket beutalni. Korábban volt az iskolában pszichológus, de elkerült. Jó lenne
megtalálni a módját, forrást keresni, egy közös pszichológusa lehetne a falunak, óvodának,
iskolának, családsegítőnek, gyerekháznak tudna segíteni. A gyerekházban volt egy önkéntes,
de az alkalomszerű volt, és nem elegendő. Valamilyen megoldást kellene keresni, forrást
találni rá, mert a falu jövője múlik azon, hogy milyen emberek fognak itt élni, tanulni, milyen
lesz a viselkedésük.
Christoph Gáborné GYEJO. vezető: Az a probléma, hogy nincsenek pszichológusok, a
ráckevei pedagógiai szakszolgálat vezetőjének tájékoztatása szerint négy ember hiánnyal
(pszichológussal) működnek. A problémás gyerekeket, családokat oda tudják küldeni illetve a
járási központba.
Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgató: Bizottsági ülésen felvetődött a falunapi
programok szervezése, a költségvetés jóváhagyását követően. Már gyűjtött ki ötleteket,
elképzeléseket, mikor véglegesítik?
Bencze István polgármester: Képviselőkkel beszéljék meg, hangolják össze, megfizethető
programok legyenek. Tegnapi bizottsági ülésen felmerült, hogy egynapos, vagy kétnapos
legyen, elhangzott, hogy kellenek-e német vendégek a falunapra stb.
Van-e elképzelés a fellépőket illetően,
Korona Sándor képviselő: Nem mondták, hogy nem kell ápolni a testvérvárosi
kapcsolatokat, valami olyan formában kellene, a Dömsödi Napok elsősorban a dömsödieknek
szóló program, vannak is ilyen törekvések. Az arányokat kellene meggondolni, esetleg
szabadabb legyen a lehetőség a programra, a külföldről érkező vendégek másképpen legyenek
vendéglátva. Itt lennének szombat, vasárnap, a többi napon másképpen oldják meg. Nyomja a
falu költségvetését. 4 millió Ft. be van tervezve.
Varsányi
Antal alpolgármester: Mi lenne, ha nem falunapon hívnák meg a
testvértelepüléseket, családoknál lennének és van központi vendéglátás, van családi
vendéglátás. Erre tettek már javaslatot korábban, el lett utasítva.
Bencze István polgármester: A falunapokat, városnapokat az jellemzi, hogy a testvérvárosi
kapcsolatokat akkor élik ki. Nem két hónappal később, megmutatják magukat, fellépnek,
szerves része a falunapnak. Az elszállásoláson el lehet gondolkodni. Meg kell keresni azokat a
családokat, akik szívesen fogadnak családokat. Be kell tervezni a költségvetésbe, egyébként
még mindig olcsóbb, ha helyben szórakoztatják a vendégeket, mint ha elviszik valahova.
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Lázár József képviselő: Javasolja, hogy szánjanak rá egy összejövetelt amikor
közmegegyezéssel a programokat meg tudják beszélni. (vendégfogadás, testvérvárosi
kapcsolat, program)
Bencze István polgármester: Jövő héten csütörtökön a hivatalban jöjjenek össze.
Lázár József képviselő: Az Oktatási bizottság ülésén beszéltek a Dömsödi Napokról és
kérték az OMK. igazgatóját, hogy a márciusi ülésre próbáljon felvázolni olyan elképzeléseket,
amit a Dömsödi Napokon szeretnének megvalósítani.
Bencze István polgármester: Abban maradjanak, hogy a márciusi testületi ülés előtti Oktatási
bizottsági ülésen, egy kibővített ülésen térjenek vissza rá, amire az OMK. igazgatója készítsen
egy tervezetet csak szombatra és olyant, amely szombatra és vasárnapra vonatkozik.
Bencze István polgármester: Viski államtitkár úr korábban ígéretet tett a Március 15-i ünnepi
beszéd megtartására, azonban külföldön tartózkodik, nem tudja vállalni. A képviselőket
kérdezi, ki vállalná az ünnepi beszéd megtartását.

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

Kmf.

Bencze István
polgármester

Zsoldos Gáborné
gazdasági vezető
(jegyzőt helyettesíti)

