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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tárgyaló 

Ülés ideje: 2018. június 21.   

 

Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 

Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó 

Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző,  

 

Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác, 

Korona Sándor, Lázár József, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző  

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott 

képviselőből 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tett 

az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2018. (VI.21.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Hajós kastély felújítása kivitelei terveinek elkészítésére szerződés kötés 

2./ Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzata 

3./ Polgármesteri Hivatal informatikabiztonsági szabályzata 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
78/2018. (VI.21.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Hajós kastély felújítása kivitelei terveinek elkészítésére szerződés kötés 

2./ Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzata 

3./ Polgármesteri Hivatal informatikabiztonsági szabályzata 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

1./ Hajós kastély felújítása kivitelei terveinek elkészítésére szerződés kötés 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli elterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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Bencze István polgármester: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy több ajánlatot szerettek 

volna bekérni, de mivel Fekete Miklós készítette a látványterveket, ezért Tőle kértek árajánlatot azért, 

mert lehet, hogy más egyébként kedvezőbb árajánlatot adott volna, de hozzá tette volna a Fekete 

Miklósnak fizetendő jogdíjat. Egyébként Fekete Miklós ismeri, benne van ebben a projektben.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

………../2018. (VI.21.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2344 Dömsöd, Szabadság út 

46. szám alatti, 713 hrsz-ú ingatlanon álló ún. " Hajós kastély " épület felújítás, Dömsöd 

egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési 

munkáinak építész kiviteli terv elkészítésére a GRAFORM F.2 Tervező és Szolgáltató 

Kft-vel köt szerződést 2.173.000-Ft+ÁFA tervezési díjért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal; a szerződés aláírása 2018. június 30-ig 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

79/2018. (VI.21.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2344 Dömsöd, Szabadság út 

46. szám alatti, 713 hrsz-ú ingatlanon álló ún. " Hajós kastély " épület felújítás, Dömsöd 

egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési 

munkáinak építész kiviteli terv elkészítésére a GRAFORM F.2 Tervező és Szolgáltató 

Kft-vel köt szerződést 2.173.000-Ft+ÁFA tervezési díjért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal; a szerződés aláírása 2018. június 30-ig 

 

2./ Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzata 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy valamennyi 

polgármesteri hivatalnak rendelkeznie kell ilyen szabályzattal, melyet a Kincstár felé be kell nyújtani. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester 

szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 

……./2018. (VI.21.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Polgármesteri 

Hivatal Iratkezelési Szabályzatát jóváhagyja. 
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A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy a szabályzat kihirdetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

80/2018. (VI.21.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Polgármesteri 

Hivatal Iratkezelési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy a szabályzat kihirdetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3./ Polgármesteri Hivatal informatikabiztonsági szabályzata 

Előadó: Bencze István polgármester 

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

 

Bencze István polgármester: Hasonlóan az előző napirendhez, szintén rendelkeznie kell az 

önkormányzatnak informatikabiztonsági szabályzattal.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

…………/2018. (VI.21.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Polgármesteri 

Hivatal Információbiztonsági Szabályzatát jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy a szabályzat kihirdetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

81/2018. (VI.21.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Polgármesteri 

Hivatal Információbiztonsági Szabályzatát jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy a szabályzat kihirdetéséről 

gondoskodjon. 
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Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Egyebek 

 

Bencze István polgármester: A füri testvértelepülés meghívására kiutazó képviselők valamennyien 

szombaton utaznak, kéri Varsányi Antal alpolgármestert, képviselje őt, mivel pénteken utazik ki és 

nem tölti kint a másnapot.  

Tudomása szerint pénteken Kudar Zsigmondnénak, Sáfrán Józsefnek és Tárkányi Bélának emlékérmet 

adnak át a település 750 éves alapításának évfordulóján. Péntek szombat vasárnap Kiskunlacházán 

Laci Napok, ahol Dömsöd a díszvendég. Minden évben más-más település a díszvendég, Dömsöddel 

kezdik.  

 

Lázár József képviselő: Az épület mögött a gátoldal lekaszálása kinek a feladata? 

Nem tudni lesz-e belőle valami, vannak a „Szép Városok”, amelyeknek vannak kormánybiztosai, 

pályázhatnak fejlesztésre. Állítólag a községekre is kiterjesztik.  

 

Bencze István polgármester: Minden gátoldal a vízügyé lenne, de soha nem kaszálták le. Vannak 

önkormányzati telkeink, ami gazos. Kevés az ember, nem érnek oda.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Biztosan megint az 5000 fő alatti településekre terjesztik ki és a 

városokra. Az 51-es út kezd veszélyessé válni, Dömsöd Kiskunlacháza között kirívóan rossz 

állapotban van.  

 

Bencze István polgármester: Tegnap kapott egy e-mailt pályázatírótól. Előre vetítik, hogy a 

közeljövőben ismét kiírják a bölcsőde pályázatot, ezen kívül kerékpárutak kivitelezését. Konzultált az 

önkormányzat pályázatírójával, aki tudott róla, de összesen két bölcsődét lehet építeni Pest megyében. 

A kerékpárút pályázat a Duna-parti utakra nem jó, mert nem lehet ráengedni gépjármű forgalmat, más 

pályázatot kell nézni a Duna-parti utakra. 

A Ráckevei Duna-ág Horgászszövetség elnöke tájékoztatása szerint az Országos Horgászszövetség a 

minisztériummal közösen kiír egy turisztikai fejlesztésekre pályázatot, a folyók, tavak partján. Esetleg 

azt meg lehetne célozni.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Dicséret illeti Korona képviselőt, aki a kandeláberek ügyében nagyon 

következetes volt.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A Munkaügyi Központban járt a közfoglalkoztatással kapcsolatban és 

tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az összes intézményben – a sportcsarnok kivételével – tovább 

tudják foglalkoztatni a közfoglalkoztatottakat. A Sportcsarnokban foglalkoztatott személynek többféle 

végzettsége van, akit máshol el tudnak helyezni. 

 

Bencze István polgármester: A kertész felmondott, ismertette az okát. 

 

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

megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bencze István                                                                                  dr. Bencze Zoltán 

            polgármester                                                                                                    jegyző  


