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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 

 

Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.)  

Ülés ideje: 2017. június 28.  

 

 

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, Vargáné 

Ágoston Julianna főépítész, 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, Csikós Lászlóné, 

Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna  

képviselők, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Orosz Lajosné óvodavezető, 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. (VI.28.) 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./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről (háziorvos, fogorvos, háziorvosi 

ügyeleti ellátás, védőnők) 

4./ A dömsödi 0350/3,4,5 hrsz-ú ingatlanok övezeti módosítása 

5./ A dömsödi 6688 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás 

6./ A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozás 

7./ Dömsödi 0114/28 hrsz-ú út és a mellette lévő ipari terület elnevezése 

8./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) 

rendelet módosítása 

9./  Egyebek 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
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A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
93/2017. (VI.28.) 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./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről (háziorvos, fogorvos, háziorvosi 

ügyeleti ellátás, védőnők) 

4./ A dömsödi 0350/3,4,5 hrsz-ú ingatlanok övezeti módosítása 

5./ A dömsödi 6688 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás 

6./ A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozás 

7./ Dömsödi 0114/28 hrsz-ú út és a mellette lévő ipari terület elnevezése 

8./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) 

rendelet módosítása 

9./  Egyebek 

 

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 hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…………../2017. (VI.28.) 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: 

 
94/2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 
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2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester felkérésére dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselőket 

a Bio-Pannónia Kft. – követelésével kapcsolatban küldött ügyvédi felszólítással kapcsolatban. 

A kérdésekkel megkeresték az ügyvédi irodát, a cég felszámolóját, máig nem érkezett válasz. 

Az ügyfeleknek javasolták, hogy mivel a levélben nincs egyértelműen meghatározva a 

követelés, vitassák a követelést, mert ha nem azt automatikus elismerést jelent. Ebben sem 

egységes az álláspont, a követeléseket vitatni kell, ha nem jutnak dűlőre, a NAV jogosult a 

követelést behajtani, a NAV a behajtás során nem vizsgál sem alapot, sem jogcímet,  az 

átadott iratok alapján  behajtja a követelést. Addig nem tudnak pontosabbat mondani az 

ügyfeleknek, amíg nem látják milyen követelésről van szó, milyen számla alapján, milyen 

időszak, milyen esedékesség. Ezek lehetnek jogtalan, jogos, elévült követelések. Olyan jelzés 

is érkezett, hogy olyan hátralékot követelnek, amiről a Bio-Pannónia Kft.nem küldött számlát.  

 

Muzs János képviselő: Az ebben érintett tartozóknak az az első, hogy vitassák a tartozást, 

reagálni kell.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Bölcsődéről lehet-e tudni valamit? 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Bölcsőde pályázattal kapcsolatban néhány hete voltak Vácon egy 

EMMI tájékoztatón. A VEKOP-os pályázatok ügyében még nem született döntés, 

remélhetőleg pár héten belül kiderül mi lesz, elhangzott, hogy esetleg visszavonják a 

pályázatot, mivel a benyújtott igények többszöröse a keretnek.  

 

Lázár József képviselő: Mikor kezdődik a hídépítés? Mennyire haladtak előre a Duna-Tisza 

Közi Hulladékgazdálkodási Társulásban? 

 

Bencze István polgármester: A hídépítés elviekben szeptemberben kezdődik, ha addig 

minden engedély rendelkezésre áll. Az engedélyes terv kész vannak, le kell bonyolítani a 

közbeszerzést, ami kitolja a beruházás megkezdését. Bíznak abban, hogy szeptember közepén 

el tudják kezdeni. A hulladékszállítás napirendi pont lesz, később térnek vissza a kérdésre.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A bölcsőde pályázattal kapcsolatban megjegyzi, hogy akkor 

biztos, hogy nyertes, amikor már le van írva. A legtöbb pályázattal kapcsolatban semmi nincs, 

környező településekkel beszélve (Ráckeve, Kiskunlacháza) több mint egy éve beadott 

pályázattal kapcsolatban nincs semmilyen visszajelzés. A belterületi utas pályázat nyertesei, 

vesztesei sem kapták meg írásban a döntésről szóló értesítést. 

 

Korona Sándor képviselő: Ma tette fel Kiskunlacházán a fb-ra, hogy megnyerték a 

pályázatot.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
……………./2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
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Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
95/2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 

  

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről (háziorvos, fogorvos, háziorvosi 

ügyeleti ellátás, védőnők) 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester javasolja, hogy elsőként a háziorvosi ellátásról beszéljenek, majd 

a fogorvos,  

 

Lázár József biz. elnöke: A Népjóléti Bizottság a beszámolókat megtárgyalta. A Ráckevei 

Rendelőintézet vezetőjét meghívták a bizottság ülésére, nem tudott részt venni. A jobbítás, az 

együttgondolkodás végzett jó lett volna feltenni olyan kérdéseket, amelyek már az elmúlt 

évben is felvetődtek és semmi pozitív változás nem történt. A rendelőben megszűnt az 

ideggondozó, a kardiológia. Vannak rendelési idők, amelyek heti egy alkalommal néhány 

órás, előfordul, hogy elmarad a rendelés. Időpontkérés felesleges, nem tartják be. Labor 

teljesítmény volumen korláttal működik, ha az engedélyezett számú vizsgálaton felül további 

vizsgálatot végeznek, az büntetéssel jár számukra. Ez a háziorvos gyógyító munkájának 

rovásár megy, mert a feltételezett diagnózis a laboreredmény hiányában nem biztos, vannak 

esetek, amikor csak hónapok múlva készül el a labor. Korábban volt sürgősségi labor 

vizsgálat, ma már nincs, ki kell várni. A háziorvos nem küldhet UH-ra gyermeket. A bizottság 

részéről felmerült az ötlet, hogy egy felhívást tennének közzé, kérve, hogy mindenki az adója 

egy %-át a Dömsödért Alapítványnak ajánlatán fel, s az ide befolyó pénzből az orvosoknak 

korszerű, komoly műszereket tudnának venni.  

 

Bencze István polgármester: A háziorvosok iparűzési adójának elengedésével kapcsolatos 

kezdeményezésre a 2018. évi költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza, ezt már több ízben 

kérték.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Szinten minden évben gondot jelent a meszelés. Tudomása 

szerint a karbantartó csoportból nyugdíjba megy a festő, gondoskodni kellene festő 

felvételéről, mert ha úgy rendelik meg, sokkal többe kerül.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Iparűzési adóval kapcsolatban a háziorvosi és a fogorvosi ellátásra 

kivetítve éves szinten 1,2 – 1,3 millió Ft. az adóbevétel.  
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Bencze István polgármester: A következőkben a fogorvosi ellátással kapcsolatban kérdezi a 

bizottság elnökét.  

 

Lázár József biz. elnöke: A fogorvosnak a berendezéssel, a világítással van csak problémája, 

más komoly problémát nem tartalmaz a beszámoló. 

 

Lázár József biz. elnöke: Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beszámolóból ismerteti a 

statisztikai adatokat, melyből kiemeli az indokolatlan hívások számát. Úgy gondolják, hogy 

inkább indokolatlanul jöjjön ki az orvos, mintsem nem hívják egy esethez és beláthatatlan 

következménye lehet. Az ügyeleti ellátásban résztvevő településeken arányaiban ugyanilyen 

számú az indokolatlan hívások száma. A lakosságtól komoly panaszt az ügyeleti ellátásra nem 

hallott. 

 

Muzs János képviselő: Indokolatlan hívással kapcsolatban megjegyzi, hogy itt bejön az idő 

tényező. Abban a pillanatban, mikor jelzik, hogy rosszul lett az illető, nem tudni, mennyi idő 

alatt ér ki az orvos, esetleg lehet egy az ügyelettől egy visszajelzést kérni, hogy az indulás 

pillanatában csörögjenek vissza az adott számra, hogy aktuális-e még a hívás, mert esetleg a 

rosszullét elmúlt. Költség szinten nem lehet komoly tényező. olcsóbb, mint ha kimennek 

olyan hívásra, ami már nem aktuális.  

 

Bencze István polgármester: Részt vett Ráckevén a Morrow Medical Zrt. beszámolóján, ahol 

az igazgató külön kiemelte a Dömsödről beérkező indokolatlan hívások magas számát. Jelen 

beszámoló nem ezt bizonyítja.  

 

Korona Sándor képviselő: Korábban volt a lakosság részéről panasz nem tökéletes az 

ügyeleti szolgáltatás, sajnos nem írják le, nem merik felvállalni, mert a retorziótól félnek. Pl. 

kérték, hogy vizsgálják meg a Morrow működése a jogszabályoknak megfelelően teljesül-e. 

Akkor arról volt szó, hogy nem, ezt a ráckevei testület illetékes bizottsága felülbírálta, a 

Morrow akkor ígérvényt tett, hogy változtatnak. Pl. az orvos, a készenlét, a második autó és 

egyéb más.  

 

Bencze István polgármester: Nem kötelező, közben kiderült.  

 

Korona Sándor képviselő: Lehet, de a szerződésben ez van benne. 

 

Bencze István polgármester: Abban maradtak, hogy a gesztor önkormányzatnak felül kell 

vizsgálni a szerződést és módosítani, mert ez megtévesztő.  

 

Korona Sándor képviselő: Az indokolatlan hívásokkal kapcsolatban nem érti, mert az anyag 

nem csak a ráckevei térséget tartalmazza, hanem az egyéb kihívások nem értelmezhetőek. 

Sátoraljaújhely stb. egyéb települések is szerepelnek. Ez zavaró. Kérhetnék, hogy csak a 

szűkebb – ráckevei térségről – adjon tájékoztatást. Továbbra is kér mindenkit, ha panasz, 

probléma merül fel, írásban jelezze, mert csak az alapján lehet intézkedést kérni. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A többlet feltételek biztosításával kapcsolatban: Ha szerződésben 

van rögzítve, és a szerződést a pályázat alapján írták, akkor nem a szerződés a rossz. 

 

Bencze István polgármester: Ráckevén olyan döntés született, hogy Ráckeve kezdeményezi a 

szerződés módosítását, mivel jogszabály nem írja elő a szerződésben foglalt plusz feltételeket. 
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha az idevonatkozó jogszabályhoz képest plusz szolgáltatást 

vállalt be, az a Morrow problémája. 

 

Szűcs Julianna képviselő: Javasolja, hogy kérjenek a Morrow Medical Zrt-tól egy 

állásfoglalást, mi minősül indokolatlan hívásnak, milyen kategóriát, csoportot határoz meg az 

indokolatlannak, melyről a lakosságot tájékoztatni kell, akár szórólapon keresztül is, mert itt 

kezelik a problémát, ugyanakkor a lakosságot nem tudják tájékoztatni. Kérjenek 

állásfoglalást.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt a beszámoló 

elfogadásáról, hogy kiegészítésként kéri azt, hogy a Morrow Medical szolgáltató felé ezt 

tegyék fel kérdésnek, megteszik.   

 

Ispán Ignác képviselő: Véleménye szerint mindig az dönti el, hogy indokolt-e vagy sem, aki 

hívja az ügyeletet.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Az indokolatlanhívás gátolja az indokolt hívást, véleménye szerint 

a lakosságot tájékoztatni kell az indokolatlan hívások köréről. 

 

Bencze István polgármester: Megkeresik a Morrow Medicált ezzel a kezdeményezéssel. 

 

Lázár József képviselő, NB. elnöke: A védőnők beszámolójára rátérve, annyival bővült az 

előző évi beszámoló, hogy egy hiányzó, elromlott berendezést kérnének. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…………./2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 

működéséről készült beszámolókat elfogadja. 

  

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő. 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
96/2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 

működéséről készült beszámolókat elfogadja. 

  

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

4./ A dömsödi 0350/3,4,5 hrsz-ú ingatlanok övezeti módosítása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Ispán Ignác TFB. elnöke: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, álláspontja, hogy ennek 

anyagi vonzatát az önkormányzat nem tudja vállalni, az összevonás azon is múlik, hogy a 

hatóságok hogy minősítik, lehet-e kivonni, hogy lehet-e összevonni a területeket. Ha a 

kérelmező vállalja az anyagi vonzatát, akkor az önkormányzaton ne múljon az összevonás. 

 

Bencze István polgármester: Kérelmező az övezet módosítását kérné, a Településfejlesztési 

Bizottság úgy támogatja ezt a kérést, ha az ingatlantulajdonos ennek költségeit vállalja, és 

tudomásul veszi, hogy a besorolás megengedi-e a módosítást. 

 

Tarr-Sipos Zsuzsa TFB. tagja: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy kellene azt is tudni, hogy 

pontosan mi a célja, ha van több földterülete, azon szeretne dolgozni és ez lenne a központ. 

 

Bencze István polgármester: Az lenne a célja, hogy lakóházat szeretne építeni.   

 

Tarr-Sipos Zsuzsa: Ha a három telek lenne együtt egy hektár, akkor lenne egy másik 

megoldás, az a probléma, ha jó minőségű a föld, a mezőgazdasági művelésből nem lehet 

kivenni. Van egy olyan lehetőség, hogy az MA1 és 2, ami általános 1 és 2 mezőgazdasági 

terület, azoknál tartalmazza a szabályozási terv azt, ha van a kérelmezőnek több földje, akkor 

egy helyen, ami egy földterület,  legalább egy hektáros, csinálhat birtokközpontot. abba  

gazdasági épületet, mindent be tud építeni. Ezt az egy lehetőséget látja, akkor nem kell 

kivonni mezőgazdaságiból, csak átsorolni MA 1 vagy MA 2-be.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A kérelmezőnek az a lényeg, hogy lakóépületet, családi házat 

szeretne építeni az ingatlanra. 

 

Tarr-Sipos Zsuzsa: A birtokközponton lehet a birtokos lakása is. Még egy kört megérne, a 

bank felé. Ha megkapná a tulajdoni lapokat, meglátnák, van-e egy hektár, van-e még esetleg 

másik terület még, amit bevonhatna ebbe a körbe. Így a 25 %-át beépítheti. 

 

 Bencze István polgármester: Van a Településfejlesztési bizottságnak egy javaslata, arról 

döntsön a testület. A műszaki csoport felhívja a kérelmező figyelmét, a most elhangzottakra. 

Meg kell nézni a területeket, mekkorák a területek, összevonás után alkalmas-e a célnak.  

Természetesen meg kell lehet vizsgálni annak lehetőségét, amit Tarr-Sipos Zsuzsa bizottsági 

tag elmondott.  

 

Muzs János képviselő: A kérelmezővel folytatott beszélgetés alkalmával a kérelmező 

elmondta, hogy családi házat szeretne az ingatlanra építeni, ugyanakkor állattartással, 

biogazdálkodással foglalkozna, a kóbor ebek tárolására is hajlandó lenne. A költségek egy 

részét átvállalná.  

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Településfejlesztési Bizottság javaslatát,  

miszerint a képviselő-testület hozzájárul abban az esetben, ha minden költséget a kérelmező 

vállal.  

 
…………./2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 0350/3, 4, 8 hrsz.-ú 

földterületek övezeti besorolásának módosítását támogatja, ha a kérelmező vállalja 

a települési eszközök módosításának összes költségét, valamint egy előzetes 
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hatósági állásfoglalás alapján a termőföld átlag minőségi osztálya azt lehetővé 

teszi.   
  

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

 
97/2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 0350/3, 4, 8 hrsz.-ú 

földterületek övezeti besorolásának módosítását támogatja, ha a kérelmező vállalja 

a települési eszközök módosításának összes költségét, valamint egy előzetes 

hatósági állásfoglalás alapján a termőföld átlag minőségi osztálya azt lehetővé 

teszi.   
  

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

5./ A dömsödi 6688 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztést – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A műszaki csoportnál megnézték a térképet ismét és 

beszéltek a napirendről, lehet, hogy rosszul értelmezte a bizottsági ülésen az előterjesztésben 

foglaltakat, az utca végén van egy zsák utca, azt gondolta, hogy annak a kerítését akarják 

kintebb hozni, mert annak is egy része a kérelmező tulajdona. Az előterjesztés viszont arról 

szól, hogy hosszában a teleknek majdnem a háromnegyed részét elvennék. Ha kisajátítják azt 

a területet, akkor marad egy két-három méteres csík, amivel mi lesz?  

 

Tarr-Sipos Zsuzsa: Hozzá csatolják a mellette lévőhöz. 

 

Bencze István polgármester: Szintén úgy értelmezte, hogy a zsák utcáról van szó.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Ugyancsak a zsák utcára gondolt.  

 

Varga László műszaki főtanácsos: A Kossuth Lajos utca vége, Árvácska utca 

összeköttetéséről van szó, ami a telek nagy részét elviszi.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Egy út van kijelölve a rendezési tervben, ezt az utat venné el, amit 

később a rendezési terv szerint nem tudnának használni. Az egy visszafordíthatatlan 

tulajdonszerzés. Nem informálódott a műszaki osztályon, hogy a rendezési terv szerint a 

terület útnak van kijelölve. Ha engednek a kérésének, akkor a későbbiekben útnak nem tudják 

használni, a rendezési tervnek megfelelően. Ezért utasította el a bizottság.  

 

Bencze István polgármester: Javasolja a döntés elnapolását, július elején lesz rendkívüli ülés. 

A Településfejlesztési Bizottság ismét tárgyalja át, nézzék meg a helyszínen, tisztázzák, miről 

van szó. Semmiképpen sem csináljanak káoszt, napolják el, helyszíni szemlét követően 

tárgyalják ismét.  
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Tarr-Sipos Zsuzsa: Megkönnyítené a bizottság munkáját, ha lenne egy csatolt fotó, vagy légi 

felvétel, ami alapján helyszíni szemle nélküli s tudnának dönteni. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………../2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 6688 hrsz-ú ingatlant 

érintő útszabályozás kérdésének megtárgyalását következő ülésére napolja el. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
98/2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 6688 hrsz-ú ingatlant 

érintő útszabályozás kérdésének megtárgyalását következő ülésére napolja el. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

6./ A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozás 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. mellékelt – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző az írásbeli előterjesztést szóban összefoglalta. Elmondta, hogy 

Kecskemétről megkaptak a választ a felvetéseikre. A KEOP. pályázat miatt továbbra is kérik, 

hogy változatlan tartalommal fogadja el az önkormányzata tárulási megállapodást, s ígéretet 

tettek arra, hogy az észrevételekre, kifogásokra ősszel visszatérnek. Azt is mérlegelni kell a 

testületnek, hogy az integrációs átalakítás nagyon erős kormányzati törekvés. Ha a 

kifogásokat, kiegészítéseket be akarják vetetni a társulási megállapodásba, mind a 106 

önkormányzatnak jóvá kell hagynia ebben a formában. Erre jelen pillanatban nincs garancia. 

Aggályosnak tartja, hogy egy ilyen fontos döntés pár hetes előkészítő munkával állítják össze. 

Nem kapott választ arra sem, hogy miért június 30-ig kell megtörténni, társulás alapítás 

szempontjából ez lényegtelen. Egy már meglévő társuláshoz történő csatlakozás esetében ez 

számítana. Tekintettel, hogy nem nagyon lehet szembe menni bizonyos dolgokkal, az lesz a 

célszerű, ha változatlan formában jelenleg elfogadják, fenntartják a javaslatot, ahhoz 

ragaszkodnak, hogy bekerüljön ősszel, a mellette kezdeményezik a KDV –ben lévő 

hatásköröknek 2017. október 1-től történő átadását a Duna-Tisza közi Társulásnak. Nem tudni 

október 1-ig végig fog-e menni, szintén társulási megállapodás módosítást igényel, ahol 168 

önkormányzat kell döntést hozni.  

 

Bencze István polgármester: Cegléden voltak egy értekezleten, ennek kapcsán a jegyző által 

megfogalmazott kérdéseket elküldték a kecskeméti hivatal jogászának, aki átadta a 
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polgármesternek, a kecskeméti polgármester asszony arra kéri a testületet, változtatás nélkül 

fogadják el, ősszel visszatérnek. Úgy gondolja, hogy ez most kicsit politikai döntés, ne legyen 

az, hogy a testület megakadályoz valamit, annak ellenére, hogy teli vannak kérdésekkel. Ezt 

megküldték a többi 13 településnek is. Úgy tűnik, hogy alelnökként ezt a 14 települést a 

mindenkori dömsödi polgármester fogja képviselni a társulási tanácsban.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Véleménye szerint ez 100 % politikai döntés. Szakmai szempontú 

aggályait továbbra is fenntartja, nem nagyon lát lehetőséget arra, hogy mit csinálhatnak, mert 

információ hiányban szenvednek.  

 

Bencze István polgármester: Beszélt kollégákkal a térségben, elmondták, hogy mindenben 

követik Dömsödöt, ebben is fogják.  

 

Korona Sándor képviselő: Javasolja, hogy fogadják el, ezek a feltételek, próbálják a saját 

javukra fordítani. Kérdezi, hogy ebben a folyamatban mennyire tudják érvényesíteni az 

úthasználati díjnak nevezett több millió Ft-os éves támogatást, amit most kapnak a 

Vertikáltól. 

 

Bencze István polgármester: Természetes, hogy amit a Vertikál Zrt-től 10 évre kiharcoltak, 

ebből három év telt el, a következő 7 évre is fizetik.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem tudni ki lesz a nyertes, ez egyébként egy külön 

megállapodás, ez nem a társulás keretében zajlik, ezt Dömsöd önkormányzata köti, bízunk 

benne, hogy a következő cégnek is lesz erre hajlandósága.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………./2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

1.) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Társult tagként létrehozza a 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, azzal, hogy a 2012. évi 

CLXXXV. törvény 33. §, 34. §, 37. §, 37/B. §-ban meghatározott hulladékgazdálkodási 

feladatainak ellátását 2017. október 1-től ruházza át a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásra. 

 

2.) Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és 

felhatalmazza Bencze István polgármestert annak aláírására. 

 

3.) A Társulási Tanács tagjának Bencze István polgármestert delegálja. 

 

4.) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
99/2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozat 
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1.) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Társult tagként létrehozza a 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, azzal, hogy a 2012. évi 

CLXXXV. törvény 33. §, 34. §, 37. §, 37/B. §-ban meghatározott hulladékgazdálkodási 

feladatainak ellátását 2017. október 1-től ruházza át a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásra. 

 

2.) Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és 

felhatalmazza Bencze István polgármestert annak aláírására. 

 

3.) A Társulási Tanács tagjának Bencze István polgármestert delegálja. 

 

4.) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Társulási Tanácsba 

delegálása tiszteletdíj nélküli tevékenység. 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………/2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosítását aszerint, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény 33. §, 34. §, 37. §, 37/B. §-ban 

meghatározott hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását 2017. október 1-től átruházza a 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a fentiekkel 

kapcsolatban eljárjon. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
100/2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosítását aszerint, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény 33. §, 34. §, 37. §, 37/B. §-ban 

meghatározott hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását 2017. október 1-től átruházza a 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a fentiekkel 

kapcsolatban eljárjon. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 
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7./ Dömsödi 0114/28 hrsz-ú út és a mellette lévő ipari terület elnevezése 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a bizottság 

álláspontja, mivel a köztudatban így ismerik, hivatalosan is legyen Nagy tanyai út, a Nagy 

tanyai ipari park, pedig Nagy tanyai Ipari Centrum elnevezést kapja. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  

 
………/2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0114/28 hrsz-ú utat Nagy 

Tanyai útként, valamint a több helyrajzi számú és tulajdonosú „Nagy Tanyát „ Nagy 

Tanya Ipari Centrum” néven nevezi el. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
101/2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0114/28 hrsz-ú utat Nagy 

Tanyai útként, valamint a több helyrajzi számú és tulajdonosú „Nagy Tanyát „ Nagy 

Tanya Ipari Centrum” néven nevezi el. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

8./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) 

rendelet módosítása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Muzs János képviselő, GMFB elnöke: A bizottság a rendelet módosítást megtárgyalta és a 

mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja. 

 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az írásbeli előterjesztést összefoglalva elmondja, hogy a 

2017. évi költségvetési rendelet módosítása az év első öt hónapját öleli fel. A 980 millió s 
induló költségvetés az 1 milliárd 100 millió Ft. felé halad, melyből a legnagyobb összeg az 

elnyert pályázati támogatások beépítése volt, emellett 20-22 millió Ft-os nagyságrend a 2016. 

évi pénzmaradvány, technikai jelleggel, de szükséges a likvid hitelt beépíteni. Az első öt 

hónap eseményei miatt a működési bevételt az ÁFA sorai miatt növelni, a növekedést a 

kiadási oldalon beépíteni.  

Gazdasági Bizottság ülésén észrevételezték, hogy a 2 mellékletben hiba van, ezt korrigálták, a 

javított táblát a képviselők megkapták. A pályázati támogatásokat céljának megfelelően – 
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beruházás vagy felújítás – tartalmazza a rendelet. Hiteleknél a 100 milliós nagyságrendre 

azért van szükség, mert a bankszámla negatív egyenlegét és változását napi szinten kell 

könyvelni. Előző évi pénzmaradvány 20 millió Ft. a csónakház pályázathoz kapcsolódik, 

valamint az intézmények maradványa. A központi támogatások esetében a szokásos 

bérkompenzációt apródonként csepegteti az állam, arról havonta, illetve a rendelet 

módosításakor fog beépülni. Másik tétel a szociális ágazatban az összevont pótlékok, mely 

utólag kapnak meg pótelőirányzatként. Ez évben megjelent a kulturális illetménypótlék, 

melyet a közművelődési intézmények dolgozói kapnak kiegészítésként. Ez a költségvetési 

rendelet még nem tartalmazza azt a változást, amit majd az ez évi költségvetési rendelet 

módosítás, illetve a pótfelmérések tartalmaznak, azok a bérminimum és a minimálbér 

emelkedés miatt Dömsöd részére kaptak 1,5 millió Ft. összeget a szociális ágazatba. 

Támogatást kaptak a polgármesteri  illetmények növekedése miatt, illetve a Települési 

Arculati Kézikönyv készítéséhez 1 millió Ft. támogatást. A költségvetési rendelet-tervezet a 

létszám előirányzatot nem módosította. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 

 
11/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. július 27. 

A rendelet hatályba lép: 2017. július 27. 

 

 

9./  Egyebek 

 

Bencze István polgármester: A Dömsödi Napok közeledtével szembesülnek azzal, hogy egy 

nagyobb, gazdagabb rendezvény milyen költségekkel jár. Rengeteg plusz kiadás, Pl. a 

Kormorán együttes fellépése kiemelt biztosítást igényel, rendőrség, katasztrófavédelem 

részéről. (rendőrség, őrző védő cég) Milliós nagyságrendű kiadást jelent, mindenki segítségét 

várja ezzel kapcsolatban.  

 

Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgató: A program összeállt, a meghívó elkészült, a 

képviselők megkapták. Mint ismert, tavaly a vidámparkosok összetörték a járda szélét, s 

mivel az eső szétmosta a rendezvényt, nem kellett nekik helypénzt fizetni. Ennek fejében  

most ők egy fellépőt fizetnek, Csocsesz a vidámpark ajándéka a falunak.  

 

Bencze István polgármester: Felmerült, hogy olyan nagy számú árusok, kirakodók, 

szórakoztatók várhatók, felmerült, hogy az edzőpályát meg kéne nyitni számukra. A füves 
részen már ki van alakítva az elektromos csatlakozás, nem biztos, hogy az edzőpályánál ez a 

lehetőség biztosított. 

 

Csikós Lászlóné: Ma egyeztetettek a műszaki csoporttal, a vidámparkosoknak a füves 

pályánál van elektromos csatlakozás, a többi áramot igénylőnek pedig a színpad környékén 

lehet lehozni.  
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Szűcs Julianna képviselő: Véleménye szerint kell a gyakorló pálya, mert 5-6 ezer emberre 

lehet számolni, félő, hogy nem tudja az a terület a rengeteg embert befogadni, nem lesz elég a 

terület, a színpadot is úgy kellene beállítani, hogy központi fekvésben, esetleg a nagy pálya 

úlsó felére kiemelve. Érdemes lenne plakátokon a környező településeken is megjelentetni, 

hogy Dömsöd is eljutott oda, hogy neves fellépők adják a műsort.  

 

Csikós Lászlóné: A program több mint egy hónapja fent van az OMK.  honlapján, öt nap 

után 7000 látták, akkor még nem volt a részletes program, csak a kiemelt sztárvendégek. 

Ismertette a Kormorán együttes technikai feltételeit. Kéri mindenki segítéségét, nem csak a 

katasztrófavédelmet kell kihívni, a mentőktől, rendőrségtől, polgárőröktől plusz biztosítást 

kell kérni, amely rengeteg plusz költséggel jár.  

 

Korona Sándor képviselő: A gyermeknapon és családi napon komoly gond volt a 380 V 

vételezése, ezen rendezvények kapcsán szerzett tapasztalatuk alapján javasolja, hogy az 

áramlekötést fixen kellene megoldani, mert az nem megoldás, hogy a sportkörtől kapják az 

áramot. Fixen meg kellene csinálni zárható szekrényben, ahol folyamatosan biztosítani tudják 

az áramot. Itt most olyan hangtechnika lesz, amihez a biztonságos áramvételezés 

elengedhetetlen. Gondot jelentett a WC. 3-3 kellett volna ahhoz, hogy a kisebb létszámot is 

zökkenőmentesen ellássa.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Kérdezi, ha 50000 emberrel számolnak, a vendéglátás hogy lesz 

megoldva? Ilyen nagy létszámú tömeg kezelésére mindenképpen szakavatott vendéglátós kell. 

Italsátrakat, ételsátrakat le kell tenni. 

 

Csikós Lászlóné: A vendéglátói ellátás nem az ő feladata volt, neki a vásárosok, vidámpark, 

fellépőket szervezése a feladata. 

Lesznek helyi vállalkozók, vendéglátós, fagyi stb. Eddig is voltak minden évben.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Meg lett pályáztatva? Azért kell, hogy szakavatottan készüljenek 

rá. Ez nagy létszámú rendezvény lesz, azt kezelni is kell.  

 

Csikós Lászlóné: Arról volt szó, hogy a helyi vendéglátósok vegyenek részt ezen a helyi 

rendezvényen. Tavaly arról volt szó, hogy ha lehet, külsős ne is jöjjön.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Ha ilyen kihívás van, lehet külsős is és megállapítani egy 

helypénzt, ami a programba visszafordítható a fellépők díjazására. 

 

Csikós Lászlóné: Ehhez kéri a segítséget! 

 

Szűcs Julianna képviselő: Kérdezi, ha a Jakab Attilát felkérték, a többi vendéglátóst miért 

nem? Pl. Pencz Ádámot miért nem lehetetett felkérni, akinek több ezres tömeg ellátására v an 

gyakorlata. 

 

Bencze István polgármester: Nincs felkérve senki, Jakab Attila jelentkezett.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Maga részéről több száz, több ezres tömegre  bonyolít 

rendezvényszervezést, nem érti, miért nem lehet egy ilyen projektbe olyant is bevonni, aki ért 

hozzá. Hol tudják ezt megjelentetni hivatalosan, hogy mások is be tudjanak kapcsolódni, mert 

7000 főhöz kell 5-6 vendéglátó sátor és sok személyzet.  
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Bencze István polgármester: Véleménye szerint ennyi látogató nem várható. 

 

Csikós Lászlóné: A katasztrófavédelemmel beszéltek, a biztonsági, tűzvédelmi részét a  

katasztrófavédelem intézi, a rendőrséghez a rendezvény biztosításának kérése be van adva. 

Biztonsági terv, menekülési terv készül.  

 

Bencze István polgármester: Rendőrséggel, polgárőrséggel, őrző-védő céggel felveszik a 

kapcsolatot. 

 

Szűcs Julianna képviselő: Ki a felelős az önkormányzat részéről? 

 

Korona Sándor képviselő: Képviselő-testület. 

 

Szűcs Julianna képviselő: Azt, hogy a képviselő-testület vállalja a felelősséget, maga 

részéről visszautasítja. Biztonságszervezési felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 

visszautasítja, ha nem látja a tervet. 

 

Csikós Lászlóné: Képviselő-testületi ülésen lett elfogadva, ha kivitelezésre kerül, kéri a 

testületet, ne fordítson hátat, hanem segítsen! Itt lett elfogadva, nem saját maga találta ki.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Pontosan itt mondta néhány képviselő, hogy nem egy kis 

rendezvényt kell csinálni a falunapra, hanem végre egy nagy, látványos falunapot, neves 

fellépőkkel. Megszervezik, s most meg kitolatnak.  Véleménye szerint megoldható, jó terv, 

nem a testület feladata a megoldása, vannak erre megfelelő szakemberek. Nyilván sokba fog 

kerülni, akkor is el kell vele számolni, ha év végén némi hiány lesz a költségvetésben.  

Kétségtelen, hogy ez ilyen nagy rendezvény komoly előkészítést igényel.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Vendéglátókat úgy szokták bevonni, hogy az őrzés-védésbe 

beszállnak anyagilag.  

Nem ellenszegülni akar, nem vendéglátóhelyet szeretne, azt szeretné, ha hozzáértőkkel 

leülnének és kikérnék a véleményt. Alaposan le kell modellezni, mi hova kerül, színpad, stb. 

 

Csikós Lászlóné: Rossz idő esetén B terv, egyedül a Kormorán együttes fellépését érinti, 

mivel a többi előadó a művelődési házban fel tud lépni.  

 

Szűcs Julianna képviselő: Rossz idő esetén a katasztrófavédelem nem engedélyezi a 

fellépést.  

 

Bencze István polgármester: A közterület-felügyelő holnapi nap folyamán végig járja a 

vendéglátósokat, mindenkinek elmondja, milyen feltételekkel tudnak jövő hétig jelentkezni a 

részvételre, kitelepülni a Dömsödi Napokra. Kérdezi, hogy a közterület foglalási díjat külön 

képviselő-testületi döntés alapján határozzák meg, vagy pedig a szokásos közterületfoglalási 

díjat alkalmazzák négyzetméterre vagy egységre? 

 

Szűcs Julianna: Meg kell határozni, hogy a vendéglátós kér-e kizárólagos jogot, esetleg 

letesz-e érte meghatározott összeget, fel lehet ajánlani kizárólagos díjat, illetve a kereskedelmi 

díjat. Mivel kiemelt rendezvényről van szó, nem lehet 100.-Ft. négyzetmétere. 

 

Bencze István polgármester: Nem kellene senkinek kizárólagos jogot adni, meg kell 

mindenkit kérdezni. A díjat hogy állapítsák meg? 
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Muzs János képviselő: Nem mindegy, hogy fagyit árulnak, vagy pedig alkoholos italt. 

 

Szűcs Julianna: 3x3 méteres sátor, 100 ezer Ft-ot nyugodtan ki lehet írni, amit az 

önkormányzathoz befizet és vissza lehet forgatni.  

 

Csikós Lászlóné kérdezi, hogy külsős vendéglátós ne jöjjön? 

 

Bencze István polgármester: Csak helyi vállalkozókra gondoltak. Jövő hét keddig csak 

dömsödiek, utána lehet külsős jelentkezőt is fogadni, ha nem lesz dömsödi.  

 

A továbbiakban a rendezvényszervező fogalmát és az engedélyező hatóság fogalmát 

tisztázták. 

 

Bencze István polgármester: Amennyiben jövő hétig nem lesznek meg a rendezvényhez 

szükséges feltételek – szakhatóságokat kell bevonni, előzetes szemlét tartanak stb – a  jegyző 

nem írja alá az engedélyt. Sajnálatos módon néhány képviselő belehajszolták egy olyan 

helyzetbe, amire nincsenek felkészülve. Meg fogják oldani, ennek érdekében mindent 

megtesznek. Amennyiben nem sikerül, egy csökkentetett tartalommal, amit meg lehet 

csinálni.  

 

Hangzavar! 

 

Bencze István polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a 100 ezer Ft. közterületfogalási 

díjjal egyetértenek-e?  

 

Muzs János képviselő: A helyi vendéglátósoktól 50 ezer Ft-ot javasol, a vidékiektől pedig 

100 ezer Ft-ot.  

 

Bencze István polgármester: Egységesen a 100 ezer Ft-ot javasol meghatározni. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi 

határozati javaslatot: 

 
………./2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a XXIII. Dömsödi Napok 

rendezvényre kitelepülő vendéglátós kereskedők helypénzének mértékét egységesen 

100.000-Ft-ban határozza meg. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
102/2017. (VI.28.) Kt.számú 

Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a XXIII. Dömsödi Napok 

rendezvényre kitelepülő vendéglátós kereskedők helypénzének mértékét egységesen 

100.000-Ft-ban határozza meg. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Bencze István polgármester Orosz Lajosné óvodavezetőnek adott szót, aki nyugdíjba 

vonulása alkalmából megköszönte az anyagi, erkölcsi támogatást, melyet óvodavezetői 

munkája során kapott a képviselő-testülettől.  

 

Tarr-Sipos Zsuzsa Helyi Értéktár vezetője: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a 

Dömsödi Napokon lesz egy Értéktár kiállítás, a megyei értékek jönnek Dömsödre egy 

színvonalas kiállítás keretében. Szeretnék, ha a helyi értékek mellé oda tudnák tenni a már 

értéktárba befogadott dömsödi  értékeket. Ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. 4-5 

tablót szeretnének készíteni, melynek ára 20 ezer Ft. Ehhez kéri a testület támogatását, 

jelenleg még nem rendelkeznek költségvetéssel.  

 

Bencze István polgármester: Polgármesteri hatáskörben engedélyezi a kifizetését.  

 

Lázár József képviselő: A Rákóczi úton a babakocsit az úttesten tolják a szülők, ha lehetőség 

lesz rá, a Rákóczi út bal oldalán próbáljanak meg járdát építeni.  

Két Kossuth Lajos utcai ingatlant javasol felszólítani, Székely Tibor udvara kevésbé 

rendezett, ha mást nem, legalább egy rasel hálóval fedje be a kerítést, hogy ne látszódjon ki az 

utcára. Másik ingatlant a Kossuth Lajos u. Thököly út sarkon lévő gyógyszertár, ahol az ott 

lakók vágják néha a füvet, rakják vissza a cserepeket. Úgy néz ki, mint akinek nincs gazdája. 

Szólítsák fel a tulajdonost, próbálja meg rendben tartani.  

Harmadik felvetése: A háziorvosok beszámolójánál kérte a képviselők véleményét arra, hogy 

az adó 1 % felajánlás járható út, vagy nem. 

 

Muzs János képviselő: A sarokgyógyszertár udvara is ugyanolyan elhanyagolt.  

 

Bencze István polgármester: Az elvégzendő munkát közé erre az évre betervezték a Rákóczi 

úti járdát, saját kivitelezésben is 10 milliós nagyságrend. 

A sarok gyógyszertár tulajdonosát felszólítják.  

A háziorvosok iparűzési adójával kapcsolatos javaslatra mindenképpen visszatérnek a 2018. 

évi költségvetés tárgyalásakor. Az 12 %-ot nem tudják elkülöníteni a Dömsödért 

Alapítványon belül. Nincs megjelölve, csak adószámot tudnak, sokrétű az alapítvány 

bevétele, nem lehet elkülöníteni.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Azt lehetne, hogy a Dömsödért Alapítvány egy éves 

bevételét erre a célra fordítanák. 

 

Lázár József képviselő: Azért javasolta, mivel van több alapítvány, amely megjelenik a 

Hírnökben, szétaprózzák a pénzt, amit esetleg egy helyre lehetne juttatni. 

 

Muzs János képviselő: Úgy tudnák hatékonyabbá tenni, hogy a dömsödi könyvelőknek 

eljuttatni az alapítványi elérhetőségeket, sok könyvelőnél jelentkezik az, hogy a vállalkozót 

nem is érdekli, ha tudják is, nem foglalkoznak vele. A könyvelő vagy beírja az általa jobban 

preferált alapítványt, vagy üresen hagyják.  
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Nagy tanya környéki nyaralók kérdezték, hogy az önkormányzat végzett-e fagondozási 

tevékenységet, mert nagyon csúnya csonkolást végeztek.  

 

Bencze István polgármester: A nyilvántartott könyvelőket levélben megkeresik.  

A Nagy tanya környékén az önkormányzat nem végzett fanyesést, írásban jelentsék meg és 

kivizsgálja az önkormányzat. 

 

Ispán Ignác képviselő: A Kossuth Lajos u. 146. sz. ingatlanon szürke marhákat tartanak. Az 

arra járók közül többen jelezték, hogy az állat a kerítésen kidugja a szarvát, veszélyes. A 

minap is egy kerékpárral közlekedőt majdnem fellökött. Legalább a villanypásztort tegyék 

beljebb,  hogy visszatartsa.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Felszólítják az állattartót,  valamilyen módon oldja meg, hogy az 

állatok ne jussanak a kerítéshez.   

 

Ispán Ignác képviselő: TFB ülésén beszéltek a Kossuth Lajos út Rákóczi út sarkon 

létesítendő parkról, javasolja a bizottság, hogy részletes felújításban a park készüljön el. 

 

Bencze István polgármester: Ma a Település fenntartási csoport vezetőjével megbeszélték, 

hogy a járda belátható időn belül készüljön el. 

 

Láng András Település fenntartási Csoport vezetője: Véleménye szerint másfél, két hét 

múlva el tudják kezdeni. Dömsödi Napok utáni héten.  

 

Ispán  Ignác képviselő: Kovács Ferenc felhívta a focipálya környéki fák nyesésével 

kapcsolatban. 

 

Bencze István polgármester: Amennyiben pályázati forrásból, vagy TAO-s pénzből meg 

tudják csinálni az edzőpályát, abban az esetben a középső fasort ki kell venni tövestől. A 

pályaépítők szerint a fák gyökerének helyét kuléval fel kell tölteni és oda kell vezetni a 

csapadékvizet. Ha nem tudják megépíteni az edzőpályát, akkor véleménye szerint most nem 

kellene kivágni a fákat.  

 

Ispán Ignác képviselő: Maximum a nagyon öreg fák kivágását javasolja csak. 

 

Bencze István polgármester: A pálya kialakításához útban lévő fákat ki kell vágni és valahol 

pótolni kell a kivágott fákat, hiszen ugyan olyan pótlási kötelezettségük van, mint a 

lakosoknak. 

 

Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 

megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Bencze István           dr. Bencze Zoltán 

                            polgármester     jegyző 


