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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: 2019. szeptember 18.
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, Ispán Ignác,
Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Ócsai Julianna, Szabó Andrea képviselők, dr.
Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Baloghné Kakuk Emma
főkönyvelő, Vargáné Ágoston Julianna főépítész, Madarász Mária óvodavezető, Vass Ilona
Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Láng András Település-fenntartási csoport vezetője.
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat a cikluszáró testületi
ülésen. Megállapítja, hogy a megválasztott 9 képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásbeli meghívót
kiegészítve két napirenddel, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.18.)) 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./ Beszámoló a 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusról
4./ Beszámoló a bizottságok működéséről
5./ Kérelem településrendezési eszköz módosítására – Fácán utca és környékének
átminősítése üdülő övezetből lakó övezetbe
6./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
7./ DAKÖV Kft. gördülő fejlesztési terve 2020-2034.
8./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda munkatervének véleményezése
9./ Egyebek
a./ Mozi épületének vételi ajánlat
b./ Varsányi Antal alpolgármester sürgősségi indítványa
c./ Papp József utcai 1659/9 hrsz. ingatlanra értékbecslés megrendelése
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
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A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
136/2019. (IX.18.)) 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./ Beszámoló a 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusról
4./ Beszámoló a bizottságok működéséről
5./ Kérelem településrendezési eszköz módosítására – Fácán utca és környékének
átminősítése üdülő övezetből lakó övezetbe
6./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
7./ DAKÖV Kft. gördülő fejlesztési terve 2020-2034.
8./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda munkatervének véleményezése
9./ Egyebek
a./ Mozi épületének vételi ajánlat
b./ Varsányi Antal alpolgármester sürgősségi indítványa
c./ Papp József utcai 1659/9 hrsz. ingatlanra értékbecslés megrendelése
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:
…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete

a

lejárt

határidejű

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
137/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Képviselő-testülete

a

lejárt

határidejű
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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.)
Az ügyelettel kapcsolatban milyen konkrét elképzelések vannak a változtatásra az
önkormányzati választások után, mi az elképzelés, miben tudnak segíteni a lakosságnak, hogy
javuljon ez az áldatlan állapot, ami jelenleg van.
Bencze István polgármester: Kezdeményezésére holnap lesz Ráckevén az öt polgármester és
a szolgáltató közreműködésével egy egyeztető megbeszélés, ahol az eddig összegyűlt
problémákat felvetik. Bíznak abban, hogy az öt polgármester tud hatni a szolgáltatóra, hogy
egy kicsit jobban odafigyeljenek az ellátás színvonalára. Legnagyobb gond, hogy ilyen
orvosokat kapnak, az orvosok és a személyzet hozzáállása okozza a problémát. Erre még a
választások előtt – egy esetleges rendkívüli ülés keretében – visszatérnek.
Varsányi Antal alpolgármester: A DAKÖV-vel mire jutottak – elsősorban – a csatorna
átemelőnél jelentkező bűzzel kapcsolatban?
Bencze István polgármester: A főmérnök látogatása alkalmával a víz és csatorna szolgáltatás
ügyes-bajos dolgait átvették, melyet egy nyolc pontos levélben írásban is összefoglalva kérte
a szolgáltatót, hogy záros határidőn – egy két hónapon – belül rendezzék. Elsőként az 51-es
úton lévő csatornafedelek állapotának felülvizsgálatát és szükség szerinti kijavítását kérte.
Az átemelőknél jelentkező bűzre két variációt mondott a főmérnök, van egy új eljárás, amivel
meg tudják szüntetni, ezen már kísérleteznek, Szigetbecséről áthoznak egy szerkezetet, ami
ideiglenes biztosítja a bűzelzárást.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
138/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ Beszámoló a 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusról
Előadó: Bencze István polgármester

4
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző a polgármester beszámolójához készített prezentációt mutatott be a
jelenlévőknek, amely a működés pár főbb számát és a főbb pályázati beruházásokat
tartalmazza.
A prezentáció megtekintését követően Bencze István polgármester elmondja, hogy a
prezentáció kapcsolódik a beszámolójához, melyben leírta, hogyan látta az elmúlt öt évet,
majd kérte a képviselőket, mondják el véleményüket.
Varsányi Antal alpolgármester: A lakosság részéről számtalanszor éri vád a testületet, a
kivitelezőket, a hivatalt, ez nem jó, az nem jó. Ilyenkor látszik, mikor egyben nézik a
pályázatokat, így látszik, hogy az öt év munkával telt el. Ezek kivitelezése a polgármester,
jegyző, a hivatal komoly munkájának eredménye. Úgy érzi, nem kell szégyenkezni. Köszöni a
jegyzőnek ezt az alapos munkával összeállított prezentációt.
Lázár József képviselő: Örülne, ha ezeket megvalósult beruházásokat, az eredményeket a
lakosság tudtára adnák, hogy ez a testület kiharcolt 1 milliárd 300 millió Ft-ot. Legidősebb
képviselőként elmondhatja, hogy ebben az öt évben soha nem látott méretekben fejlődött a
település, s további, már folyamatban lévő tervek is szerepelnek, mint az egészségügyi
komplexum, bölcsőde, útfelújítások. Ezekkel a fejlesztésekkel talán elérik, hogy azok a
fiatalok, akik elmennek ebből a faluból, talán akkor itt alapítanának családot. Köszöni a
polgármester és a hivatal tevékenységét. Voltak viták a testületi üléseken, de végül a döntés
mindig megszületett, amely a falu előrelépését szolgálta.
Szomor Dezső alpolgármester: Úgy értékeli, hogy Dömsödön valóban jelentős előrehaladás
történt, jó lenne, ha ebben a szellemben történne az ügyek megvizsgálása.
Muzs János képviselő: Megköszöni a jegyzőnek a prezentációt, még számukra is meglepő,
hogy mennyi mindent sikerült megvalósítani, elérni, főleg ha mér a beszámolóban írt, de itt
nem hangzott el, önerős beruházások – Rákóczi park, Szent Márton kert, különböző
funkcionális építkezések, gyógyszertári parkoló stb. Ezekkel még lehetne bővíteni az anyagot.
A lakosság részéről valóban sokszor elégedetlenség van, globálisan kell nézni, a fejlődés nem
mindig egyéni érdekek alapján megy, hanem közösségi szinten. Így összegyűjtve szép öt év
termése jelent meg a prezentáción és a beszámolóban.
Korona Sándor képviselő: Jó lenne, ha a Hírnökben megjelenne a beszámoló és a
prezentáció. Több éven keresztül képviselőként és bizottsági tagként is tevékenykedett és úgy
gondolja, hogy sokszor a viták nem öncélúak voltak, hanem építő jellegűek és ezeknek a
vitáknak és vélemények ütköztetésének köszönhető, hogy ennyi minden és így megvalósult,
sokszor ezek a lehetőségekre és az újabb variációkra hívták fel a figyelmet, mint a lehetőség
elvesztésére.
Bencze István polgármester: A beszámoló – a szerkesztő néhány fotójával kiegészítve –
megjelenik az újságban.
Úgy gondolja, hogy mindenki, aki itt ül, hozzá tett valamit ahhoz, ahogy eltelt ez az öt év,
természetesen az a hatezer ember is, aki itt él. Megállapítható, hogy így közösen jól
teljesítettek. Maga részéről a végrehajtója volt a képviselő-testületi döntéseknek. Valóban
voltak viták, kőkemény viták, de mindig közös pontra jutottak, így mentek előre. A közös
ügyet az viszi előre, ha mindenki a maga terültén hozzáértésével, tapasztalatával segíti a
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testület munkáját. Az összeállított prezentáció valóban nagyon jó, de a Hírnökbe már nem
tudják beletenni, a honlapra felkerül.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
önkormányzati ciklusról szóló beszámolót elfogadja.

a

2014-2019.

közötti

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
139/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
önkormányzati ciklusról szóló beszámolót elfogadja.

a

2014-2019.

közötti

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

4./ Beszámoló a bizottságok működéséről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
a./ Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Szabó Andrea biz. elnöke: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy próbálta
áttekinteni az elmúlt öt év eseményeit az ülések tükrében. A bizottság feladata szerte ágazó,
véleményezés, beszámoló, közművelődési intézmények, oktatási intézmények, Hírnök,
weboldal működtetése. A civil szervezetekkel, egyesületekkel is folyamatos a kapcsolatuk,
akik rengeteget tesznek hozzá a falu gyarapodásához. A sportegyesületeket is igyekeztek
elérni, a Kisherceg Gyerekházzal szintén folyamatos jó kapcsolatot tartanak fenn. A
Családsegítő szolgálat, gyermekvédelem szintén a bizottsághoz tartozik, eléggé összetett a
bizottság munkája. Az ülések légköre jó annak ellenére, hogy gyakran vannak, nem mindig
van egyetértés, a végén viszont mindig van konklúzió. Próbáltak segíteni olyan áthidaló
kérdésekben, amikor kommunikációs hiány volt két egység között. Nagyon fontos, hogy a
helyben élő gyermekek, ifjak helyzete milyen.
Bencze István polgármester megköszöni az Oktatási bizottság és a referens munkáját, azt,
hogy az Oktatási Bizottság megelégedésre végezte munkáját.
b./ Népjóléti Bizottság
Lázár József biz. elnöke: A Népjóléti és az Oktatási Bizottság beszámolóiban található egy
közös pont, ez az igazmondás a családok részéről, amely az együttélésre, külön háztartásra
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vonatkoznak. Nyilvánvaló, hogy együtt élnek és beírják a jövedelemigazoláshoz, hogy
egyedülállóak. Nem tudják megfogni a családokat. Ez közös probléma úgy az Oktatási
Bizottság, mint a Népjóléti Bizottság döntései során.
Bencze István polgármester megköszöni a Népjóléti Bizottság és a referens munkáját.
c./ Településfejlesztési Bizottság
Ispán Ignác biz. elnöke: A bizottság a látottakhoz elég nagy számban járult hozzá a
beruházások elbírálásánál a pályázatoknál, igyekeztek segíteni a képviselő-testületnek, hogy
jó döntést hozzon. Elég sok napirendet tárgyaltak. Megköszöni a bizottság tagjainak, a
referensnek a munkáját.
Lázár József képviselő: Kéri a jövendő képviselő-testület tagjait és a külsős tagokat, hogy ha
elvállalják a bizottsági feladatot, akkor vegyenek is részt az ülésen, kellemetlen, hogy egy-egy
ülés alkalmával határozatképtelen a bizottság, akadályozzák a munkát.
Bencze István polgármester megköszönte a Településfejlesztési Bizottság munkáját. Nagyon
fontos szerepe volt a bizottságnak abban, hogy így alakult Dömsöd külleme, fejlődése.
d./ Gazdasági, Műszaki-Fejlesztési Bizottság:
Muzs János biz. elnöke: A beszámolóban igyekezett időrendi sorrendben összeállítani a
tevékenységüket. Sajnos a gazdasági bizottság is úgy működött, hogy a külsős tagok közül
volt, aki önhibáján kívül, de volt, aki indokolás nélkül maradt távol az ülésekről. A bizottsági
ülések jó légkörben zajlottak.
Bencze István polgármester: Valamennyi bizottság munkája elengedhetetlen, a Gazdasági
Bizottság feladta azért fontos, hogy egyensúlyban tartsa az intézmények, az önkormányzat
költségvetését, és ez sikerült. Köszöni a képviselő-testület tagjainak, külsős tagoknak és a
referensnek.
Bencze István polgármester: Az Ügyrendi Bizottságnak nem sok dolga volt, néhány esetben
kellett a titkos szavazást lebonyolítani.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok működéséről
szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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140/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok működéséről
szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

5./ Kérelem településrendezési eszköz módosítására – Fácán utca és környékének
átminősítése üdülő övezetből lakó övezetbe
Előadó: Vargáné Ágoston Julianna főépítész
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a
főépítész javaslatát figyelembe véve a bizottság nem javasolja a terület lakó övezetté történő
átminősítését. Túl sok költséggel járna, amelyet az önkormányzat nem tudna vállalni.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: A terület a lakóterülettől távol esik a Dabi sziget déli
részére, nem rendelkezik megfelelő úthálózattal, a telkek viszonylag kicsik, úthálózatra
kisajátítani nem lehet, megközelítése nem megoldott, nincs megfelelő útkialakítás.
Amennyiben lakóterületté módosítják a területet, kötelező feladatellátása lesz az
önkormányzatnak ezen a területen. A település területén egyébként elég sok üres beépítetlen
telek van a lakóövezetben. Elsősorban azok beépítését kellene szorgalmazni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Czikai István
(2344 Dömsöd, Fácán u. 22.) lakos és társai kérelmét, miszerint a Fácán utca és környéke
hétvégi házas üdülő övezetből kerüljön át lakó építési övezetbe.
Felelős: Bencze István polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Ágoston Julianna
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
141/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Czikai István
(2344 Dömsöd, Fácán u. 22.) lakos és társai kérelmét, miszerint a Fácán utca és környéke
hétvégi házas üdülő övezetből kerüljön át lakó építési övezetbe.
Felelős: Bencze István polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Ágoston Julianna
Határidő: azonnal

8
8./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Szabó Andrea OKSB. elnöke: Az önkormányzat több éven keresztül csatlakozott ehhez a
pályázati programhoz, mely a felsősoktatásban tanuló diákok megsegítésére létrehozott
ösztöndíj pályázat. Az önkormányzat által megállapított támogatást duplázhatja a megye
illetve az oktatási intézmény is. Eddig az éves keret 600 ezer Ft-ban volt megállapítva, melyet
elosztottak a pályázók között. Korábbi években 20-30 fő között volt a kérelmezők száma, az
elmúlt évben elég kevés jelentkező volt. Az elosztott összeg 2000-2500.-Ft. körül volt, amely
nagyon kevés. Javasolja a bizottság, hogy az éves támogatási keretet 600 ezer Ft-tól 800 ezer
Ft-ra emeljék meg.
Tarr-Sipos Zsuzsa: Van-e statisztika arra, hogy mi az oka a kevesebb jelentkezőnek,
kevesebben mennek felsőoktatási intézménybe tovább tanulni?
Szabó Andrea képviselő, OKS elnöke: Nincs ilyen statisztika, nem gondolná, hogy kevesebb
lenne a felsőoktatásban tanulók száma, inkább az az oka, hogy rengeteg papírt, igazolást kell
beszerezni, kitölteni, s nagyon csekély az összeg.
Bencze István polgármestert kérdezi a gazdasági vezetőt, hogy elfogadható-e a keretösszeg
800.000.-Ft-ra történő emelése.
Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető: Igen.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz 2019-ben is csatlakozik, és az önkormányzati támogatási
keretösszegét 800.000.-Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
142/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz 2019-ben is csatlakozik, és az önkormányzati támogatási
keretösszegét 800.000.-Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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7./ DAKÖV Kft. gördülő fejlesztési terve 2020-2034.
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft 2020-2034.
időszakra szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
143/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft 2020-2034.
időszakra szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

8./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda munkatervének véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Madarász Mária óvodavezető: Mint látható, a gyermekek létszáma megemelkedett ebben a
nevelési évben, évek óta nem volt ilyen magas. Tavalyi statisztikában 191 fő volt a létszám,
az idén 215 fő. Látható, hogy a logopédiára, fejlesztő foglalkozásokra szorulók száma is elég
magas. Logopédiai foglalkozást igénylők száma 39 fő. Örömükre szolgál, hogy a
szakszolgálattól kaptak logopédust. A nagycsoportosok el lesznek látva, a kicsiknek egy
beszédépítő foglalkozás is bele fog férni. A fejlesztő foglalkozások hasonlóan az elmúlt
évhez, működnek az idén is.
Újdonság az óvónők részére, hogy munkaközösségeket alapítottak, megalakult az
egészségfejlesztő munkaközösség és a mérésértékelési munkaközösség.
Lázár József képviselő kérdezi, hogy az SNI-s gyerekeket tudják-e kezelni, esetleg tovább
mennek az általános iskola alsó, felső tagozatába, s néhány évtized múlva felnőtté válnak itt
Dömsödön. Az Oktatási Bizottság beszámolójában van egy mondat, miszerint ezek fogják
gyarapítani a falu lakosságát.
Madarász Mária óvodavezető: Az idei évben kevesebb az SNI-s gyerekek száma. Megbízási
szerződéssel ellátják őket, fejlesztésük október 1-től biztosítva lesz. Tankötelezettek száma 83
fő, a köznevelési törvény módosításából kifolyólag valószínű, hogy 70 körüli gyerek elmegy
iskolába. (tájékoztatást adott a köznevelési törvény azon módosításáról, miszerint kérhetik a
gyermek további egy évre történő óvodai ellátását.)
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Korona Sándor képviselő: Évek óta vesszőparipája, hogy pszichológus, fejlesztő pedagógus
kerüljön a faluba, mert a település és a családok jövője múlik, hogy milyen irányba tudnak
ezek a gyerekek fejlődni, korábban nem volt megfelelő keret, pénzügyi forrás, tavaly már a
megfelelő forrás megvolt, csak megfelelő szakember nem. Mint elhangzott, az idén ez is
megoldódik. Javasolja, hogy valamilyen formában az intézmények, hivatal próbáljanak meg
valamilyen programot kidolgozni Dömsödre, mert ha így marad, nem szép jövő elé néznek.
Olyan programot kellene kidolgozni, ahol a családi figyelmét is felhívják, a szülőket is
próbálják nevelni a gyermeknevelés helyes irányára.
Madarász Mária óvodavezető: Szülői értekezleteken minden évben kihangsúlyozzák, mi az
amire figyeljenek oda. Tudják és látják a problémát, de úgy gondolja, hogy ez nem az óvoda
nevelőtestületének a feladata.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda
munkatervét észrevételek nélkül támogatja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
144/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda
munkatervét észrevételek nélkül támogatja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

9./ Egyebek
a./ Mozi épületének vételi ajánlat
Bencze István polgármester: A képviselő-testület döntése alapján a Településfejlesztési
Bizottság kibővített ülésén jelen volt Őrsi Kálmán, aki a mozi épületének megvásárlását
többször kezdeményezte, legutolsó – bizottsági ülésen szóban tett ajánlata – 7 millió Ft. A
bizottság részéről kialakult egy egyöntetű vélemény, miszerint ennyiért nem kívánják eladni a
mozi épületét. Szükség lenne a pénzre a pályázati önrészekhez, de a jelenlegi árakat
figyelembe véve 10 millió Ft. alatt nem tárgyalnak senkivel.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Őrsi Kálmánnak a volt mozi
épületére tett 7.000.000-Ft-os vételár ajánlatát nem fogadja el, az épületet a jelenlegi piaci
körülmények között 10.000.000-Ft alatti vételáron nem kívánja értékesíteni.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
145/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Őrsi Kálmánnak a volt mozi
épületére tett 7.000.000-Ft-os vételár ajánlatát nem fogadja el, az épületet a jelenlegi piaci
körülmények között 10.000.000-Ft alatti vételáron nem kívánja értékesíteni.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

b./ Varsányi Antal alpolgármester sürgősségi indítványa
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: A képviselők kézhez kapták Varsányi Antal alpolgármester
sürgősségi indítványát, melyben a 100 évet betöltő Jaksa Mihályné díszpolgári címmel
történő kitüntetését indítványozza.
(Varsányi Antal alpolgármester szóban is ismertette indítványát.)
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a díszpolgári cím nagy
anyagi hozadékkal nem jár. Ez egy megtisztelő cím ebben az esetben, nyugodtan bevezethetik
ezt, nem sok ember éri meg a 100 évet, s ez egy gesztus az önkormányzat részéről.
Ispán Ignác képviselő: Javasolja a díszpolgári címet Jaksa Mihályné részére, tiszteljék meg
ezzel a kitüntetéssel.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 100. életévét betöltő Jaksa
Mihályné részére díszpolgári címet adományoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a kitüntető cím átadására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
146/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 100. életévét betöltő Jaksa
Mihályné részére díszpolgári címet adományoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a kitüntető cím átadására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

c./ Papp József utcai 1659/9 hrsz. ingatlanra értékbecslés megrendelése
Bencze István polgármester: A Településfejlesztési Bizottsági ülésen szóba került, hogy a
Papp József utcai 1659/9 hrsz-ú ingatlan megvásárlására két érdeklődő van. A bizottság úgy
döntött, hogy javasolják az értékbecslés megrendelését.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező 1659/9 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó értékbecslést megrendeli, tekintettel
arra, hogy többen jelezték vásárlási szándékukat az ingatlanra.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
147/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező 1659/9 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó értékbecslést megrendeli, tekintettel
arra, hogy többen jelezték vásárlási szándékukat az ingatlanra.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
d./ Szent Márton Kertben tabló készítése

Tarr-Sipos Zsuzsa TFB. tagja: A bizottsági ülésen elhangzott a Szent Márton kertben
tervezett tabló felállítása, mellyel kapcsolatban a bizottság döntött, kéri a képviselő-testülettől
is a megerősítést. A tablókon a katolikus templom története kerülne feldolgozásra, illetve a
korábban ott álló épület története is kerüljön ki. Az Értéktár Bizottság véleménye szerint a
tablót a négy méteres falfelületen állítanák ki, a pince használatára még kérdőjeles. A
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templomról és az ott álló épületről is készítenének tablót, az épület egyik oldalára lehetne,
ahol a történet, képekkel, a másik oldalára pedig régi képeket tennének. Kérdezi, hogy ennek
a szerkesztéséhez hozzá foghatnak-e, illetve ennek költségeit az önkormányzat tudja-e állni?
Bencze István polgármester: Bizottsági ülésen az a véleménye alakult ki, hogy ezt az
elképzelést támogatja a bizottság, meg kellene csinálni. Ennek elsősorban anyagvásárlási
költsége van.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Márton Kertben a hely
történetét bemutató tablók felállítását támogatja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
148/2019. (IX.18.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Márton Kertben a hely
történetét bemutató tablók felállítását támogatja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester: A továbbiakban köszöntötte a nyugdíjba vonuló Mészáros
Pálnét, a Gróf Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját. A képviselő-testület és a szülők
nevében megköszönve a közel két évtizedes igazgatói munkáját, nyugdíjas éveire kívánt jó
pihenést, erőt, egészséget.
Majd ugyancsak köszöntette a szintén nyugdíjba vonuló Zsoldos Gábornét, az önkormányzat
gazdasági vezetőjét, megköszönte munkáját és jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánt.
Mészáros Pálné tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy mivel pályázata még nem járt el, így
ebben a tanítási évben az igazgatói feladatokat Ácsné Jaksa Szilvia helyettesítéssel látja el. A
tapasztalatok alapján úgy gondolja, hogy jó kezekbe kerül az iskola vezetése.
Ácsné Jaksa Szilvia: Köszöni a bizalmat, igyekszik a kapcsolatokat még szorosabbra fűzni
az önkormányzattal és az intézményekkel. Továbbra is igyekeznek eredményesen dolgozni,
céljuk, hogy a dömsödi gyerekek itt maradjanak a faluban és felnőttként itt alapítsanak
családot.
Bencze István polgármester a továbbiakban megköszönte a képviselő-testület és a
bizottságok nem képviselői tagjainak az öt éves munkáját és átadott egy-egy emléklapot
valamennyi képviselőnek és a bizottságok nem képviselő tagjainak.
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A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen hatósági ügyeket tárgyalt. (külön
jegyzőkönyvben rögzítve.)
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

