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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. november 27-én.
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Szabó Andrea, Szomor Dezső
alpolgármesterek, Katona Krisztián, Kovács Gyula József, Lázár József, Muzs János, Ócsai
Julianna, Tarr-Sipos Zsuzsa, Várkonyi György képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző,
Baloghné Kakuk Emma 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, Ácsné Jaksa Szilvia Gr.
Széchenyi István Általános Iskola igazgató, Madarász Mária óvodavezető, Vass Ilona
Dömsödi Hírnök főszerkesztő.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Szabó Andrea, Szomor Dezső alpolgármesterek,
Katona Krisztián, Kovács Gyula József, Muzs János, Ócsai Julianna, Tarr-Sipos Zsuzsa,
Várkonyi György képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Baloghné Kakuk Emma 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, Ácsné Jaksa Szilvia Gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgató,
Madarász Mária óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő.
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat és az
érdeklődőként jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselőből 8 képviselő
jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A meghívóban jelzett napirendeken túl javasolja
megtárgyalni a Ráckevei Városi Tűzoltóság támogatásával kapcsolatos kérelmet, valamint a
Szép Magyar Beszédért Alapítvány székhely használati kérelmét, továbbá a dömsödi
földtulajdonosi közösség kérelmét.
Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt. számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ A Dömsödi Lövész Sport Egyesület megkeresése a 0402/98 hrsz. alatti
ingatlannal kapcsolatban
4./ DUSE önrész kérelem
5./ A Díszpolgári cím, valamint az önkormányzati kitüntetések és elismerő
címekről és adományozásuk rendjéről szóló 6/2017. (IV.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
6./ „Dömsöd településrendezési eszközeinek részleges módosítása több területre
vonatkozóan” véleményezési dokumentáció képviselő-testületi jóváhagyása
7./ Környezetvédelmi Program kidolgozása
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8./ Dömsödi Kármentő Hagyományőrző Kulturális Egyesület kérelme
9./ Dömsöd 066/1, 074/56 hrsz-ú közterületek elnevezése
10./ Óvoda konyha álláshely iránti bővítés kérelem
11./ Szűcs-Balázs Zsuzsanna gyógytornász elhelyezésének jövőbeni biztosítása
12./ WiFi4EU programhoz való csatlakozás
13./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019.(II.15.) rendelet módosítása
14./ Önkormányzati folyószámlahitel felvételének jóváhagyása
15./ Egyebek
a) A Szép Magyar Beszédért Alapítvány székhelyhasználati kérelme
b) A Ráckevei Tűzoltóság kérelme
c) A dömsödi földtulajdonosi közösség kérelme
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
169/2019. (XI.27.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ A Dömsödi Lövész Sport Egyesület megkeresése a 0402/98 hrsz. alatti
ingatlannal kapcsolatban
4./ DUSE önrész kérelem
5./ A Díszpolgári cím, valamint az önkormányzati kitüntetések és elismerő
címekről és adományozásuk rendjéről szóló 6/2017. (IV.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
6./ „Dömsöd településrendezési eszközeinek részleges módosítása több területre
vonatkozóan” véleményezési dokumentáció képviselő-testületi jóváhagyása
7./ Környezetvédelmi Program kidolgozása
8./ Dömsödi Kármentő Hagyományőrző Kulturális Egyesület kérelme
9./ Dömsöd 066/1, 074/56 hrsz-ú közterületek elnevezése
10./ Óvoda konyha álláshely iránti bővítés kérelem
11./ Szűcs-Balázs Zsuzsanna gyógytornász elhelyezésének jövőbeni biztosítása
12./ WiFi4EU programhoz való csatlakozás
13./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019.(II.15.) rendelet módosítása
14./ Önkormányzati folyószámlahitel felvételének jóváhagyása
15./ Egyebek
a) A Szép Magyar Beszédért Alapítvány székhelyhasználati kérelme
b) A Ráckevei Tűzoltóság kérelme
c) A dömsödi földtulajdonosi közösség kérelme
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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. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
170/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
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.)
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Mi lett volna az a strandfejlesztéssel kapcsolatos megkeresés?
Bencze István polgármester: Tévesen Dömsödöt keresték meg, a Magyar Turisztikai
Ügynökség strandfejlesztésre irányuló terve Dömösre vonatkozott.
Muzs János képviselő: Többször is tartottak munkaértekezletet az egészségügyi központtal
kapcsolatban, erről lehet tudni valamit?
Bencze István polgármester: Tegnap volt a legfrissebb munkaértekezlet, melyről a főépítész
asszony tájékoztatta a képviselőket.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: Határidőkkel, tervekkel le vannak maradva, eléggé
hanyagul végzik a munkát, tegnap vissza kellett bontatni velük egy három napos munkát.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) 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:
170/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ A Dömsödi Lövész Sport Egyesület megkeresése a 0402/98 hrsz. alatti ingatlannal
kapcsolatban
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János Pénzügyi, Gazdasági Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő ingatlan mindenki számára
elfogadhatónak tűnik, lakosságot nem zavarja. A bizottság támogatja a lövészklub
elhatározását.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A testületnek arról kell döntenie, hogy elviekben támogatja-e azt,
hogy a lövész klub ilyen célra használhassa a területet, illetve olyan mértékben, hogy a
részletek kidolgozását elkezdhesse.
Bencze István polgármester: Jelenleg ez a terület nincs hasznosítva, nincs művelés alatt.
Láng András Lövészklub képviseletében: Egy szikes, 200 méter hosszú, 30 méter széles
szántó területről van szó.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező dömsödi 0402/98 hrsz-ú ingatlannak a Dömsödi
Lövész Sport Egyesület által szabadtéri lőtérként történő használatát elviekben
támogatja. A Képviselő-testület felkéri az egyesület vezetését a hasznosítás
részleteinek kidolgozására, a szükséges hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatos
előkészítésre.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
172/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező dömsödi 0402/98 hrsz-ú ingatlannak a Dömsödi
Lövész Sport Egyesület által szabadtéri lőtérként történő használatát elviekben
támogatja. A Képviselő-testület felkéri az egyesület vezetését a hasznosítás
részleteinek kidolgozására, a szükséges hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatos
előkészítésre.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
4./ DUSE önrész kérelem
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János PGMGB elnöke: A Bizottság megtárgyalta a DUSE kérelmét. TAO-s pályázaton
indultak a pálya felújításához kapcsolódóan, a sportpályán két nagyszabású fejlesztésre lesz
lehetőség, a világítás és az öntözés megoldására, ehhez kérte a DUSE az önkormányzat
támogatását az önrészhez. Alaposan átbeszélték a lehetőséget. A költségvetés még
bizonytalan, de az volt a közös döntés, hogy ezt a lehetőséget, amit a DUE kap kormányzati
támogatást, nem szabad hagyni elveszni. A bizottság javasolja az önrész biztosítását.
Bencze István polgármester: A beruházás két évre el van húzva, így az önrész biztosítása a
2020/2021-es költségvetést érintené. Ez kb. 2,5 millió Ft. körüli összeget jelent.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület az önkormányzat tulajdont képező futballpálya
öntözőrendszerének kiépítéséhez, valamint az edzőpálya világításának
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kiépítéséhez benyújtott tao. pályázat önerejét összesen 5.508.292-Ft értékben. Az
önerőt 2020-2021 években kell biztosítani.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
173/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület az önkormányzat tulajdont képező futballpálya
öntözőrendszerének kiépítéséhez, valamint az edzőpálya világításának
kiépítéséhez benyújtott tao. pályázat önerejét összesen 5.508.292-Ft értékben. Az
önerőt 2020-2021 években kell biztosítani.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
5./ A Díszpolgári cím, valamint az önkormányzati kitüntetések és elismerő címekről és
adományozásuk rendjéről szóló 6/2017. (IV.21.) önkormányzat rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Katona Krisztián Kommunikációs, Idegenforgalmi és Innovációs Bizottság elnöke:
A bizottság a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A módosítás
lényege, hogy az a Dömsödön élő állampolgár, aki betölti a 100. életévét, automatikusan
megkaphassa a díszpolgári címet. A bizottság ezt egyhangúan támogatta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet
A Díszpolgári cím, valamint az önkormányzati kitüntetések és elismerő címekről
és adományozásuk rendjéről szóló 6/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Kihirdetve: 2019. november 28.
Hatályos: 2019. november 28-tól
Bencze István polgármester: Nagy Ferenc Dömsöd, Szabadság utcai lakos betöltötte 100.
életévét, javasolja, hogy részére a díszpolgár címet hagyja jóvá a képviselő-testület. Kérdezi,
van-e más vélemény, illetve tudomásuk van-e arról, hogy nevezett személy méltatlan lenne
erre a címre?
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Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Ezen rendelet szerint ha valaki beölti a 100. évét akkor
automatikusan megkapja a címet?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Igen, a képviselő-testületnek egyenként dönteni kell róla, azért,
mert esetleg felmerülhet az érdemtelenség. Könnyebbség, hogy az ő esetükben nem kell
vizsgálni, hogy életük során milyen olyan kimagasló plusz teljesítmény nyújtottak, ami a
kitüntetést indokolná.
Az elhangzottakkal kapcsolatban más javaslat, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 100. életévét betöltött
Nagy Ferenc részére díszpolgári címet adományoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a kitüntető cím
átadására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
174/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 100. életévét betöltött
Nagy Ferenc részére díszpolgári címet adományoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a kitüntető cím
átadására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
6./ „Dömsöd településrendezési eszközeinek részleges módosítása több területre
vonatkozóan” véleményezési dokumentáció képviselő-testületi jóváhagyás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Vargáné Ágoston Julianna főépítész: Ez egy háromnegyed éves folyamat állomása,
elkészült a véleményezési dokumentáció, a honlapon is megtalálható, melyet a képviselőtestületnek jóvá kell hagyni. Ma lesz a lakossági fórum, ahol ismertetésre kerül és
véleményezni lehet.
Muzs János képviselő, PGMFB elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a
bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. A módosításban érdekeltek fizetik a
módosítási díjat.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pestterv Kft
által készített „Dömsöd településrendezési eszközeinek részleges módosítása
több területre vonatkozóan” államigazgatási egyeztetési dokumentációját.
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:
175/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pestterv Kft
által készített „Dömsöd településrendezési eszközeinek részleges módosítása
több területre vonatkozóan” államigazgatási egyeztetési dokumentációját.
Felelős: Bencze István polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Ágoston Julianna
Határidő: azonnal
7./ Környezetvédelmi Program kidolgozása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Törvény is előírja az önkormányzat számára, hogy
rendelkezzen környezetvédelmi programmal. Az iskolával, óvodával is felveszi a kapcsolatot,
szeretné, ha a programba belekerülnének olyan elemek, ami alapján együtt tudnak működni.
Nagyon fontosnak tartja, hogy már a kicsiknél elkezdjék a nevelést és tudjanak olyan
programokat létrehozni, amelyekkel megtanulják a szelektív gyűjtést, kicsit neveljék őket a
környezettudatosságra. Kéri a képviselőket is, ha vannak ötleteik, szívesen fogadja, szeretne
egy csapatot létrehozni, akik a környezetvédelmi program kidolgozásában segítenek. Már van
jelentkező, egy környezetmérnök és a kertész mérnök, aki felajánlotta, hogy térítésmentesen
segíti a munkájukat. Egyelőre azt kéri a képviselő-testülettől, támogassák, hogy a program
kidolgozása elindulhasson.
Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester a napirendet határozathozatal nélkül lezárta.
8./ Dömsödi Kármentő Hagyományőrző Kulturális Egyesület kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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Ócsai Julianna képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság a
kérelmet megtárgyalta és támogatja az egyesület nevében a Dömsöd településnév használatát.
Bencze István polgármester: Az előző képviselő-testület már döntött a Dömsöd név
használatáról. Közhasznú Egyesületként kérték a név használat engedélyezését, de az csak két
éves működés után lehetséges, ezért ismét kérik, mint Kulturális Egyesület, a névhasználat
engedélyezését.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Kármentő
Hagyományőrző Kulturális Egyesület számára engedélyezi a „Dömsöd”
településnév használatát az egyesület nevében.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
176/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Kármentő
Hagyományőrző Kulturális Egyesület számára engedélyezi a „Dömsöd”
településnév használatát az egyesület nevében.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
9./ Dömsödi 066/1, 074/56 hrsz-ú közterületek elnevezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, PGMFB. elnöke: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
Lakossági igényként jelentkezik az 51-es út és a Dunavecsei út között húzódó – tehenészeti
telep felé vezető – út elnevezése, mivel a céges ügyintézés során egyszerűbb lenne, ha
elneveznék azt az útszakaszt. Az üzleti partnerek, cégek nehezebben találják meg a
tehenészeti telepet, a hivatalos ügyintézésben is problémát okoz az azonosítás.
A közterületnek a Szélmalom utca elnevezést javasolja a bizottság, mivel Vass Ilona kutatásai
alapján a dabi szélmalom régen azon a részen volt.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 066/1, 074/56
hrsz-ú közterületeknek a „Szélmalom utca” elnevezést adja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterület
elnevezésével kapcsolatos hatósági bejelentéseket megtegye.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
177/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 066/1, 074/56
hrsz-ú közterületeknek a „Szélmalom utca” elnevezést adja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterület
elnevezésével kapcsolatos hatósági bejelentéseket megtegye.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
10./ Óvoda konyha álláshely iránti bővítés kérelem
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztést – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, PGMFB. elnöke: Az óvodavezető nyújtott be kérelmet, hogy a
konyha létszáma – főleg abból a megítélésből, hogy osztódik a csapat, ugyan a konyha
létszámában szerepelnek dolgozók, de részt kell venni az OMK-ban folyó étkeztetésben is –
kevés.
A bizottság álláspontja, hogy a jövő évi költségvetésben ezt előtérbe veszik. Jelenleg még
nem ismertek a jövő évi költségvetés számai, annak függvényében tudják a megoldást
keresni.
Tóth Erzsébet élelmezésvezető: Korábban, ha egy dolgozó elment – akár gyermekszülés,
akár felmondásból eredően – mindig a közmunkaprogramból töltötték fel az álláshelyeket.
Nem lettek többen, ugyanannyian maradtak. Ezért mostanára öt konyhalány dolgozik a
szakácsnő mellett a konyhán, és az OMK-ban a tálalásnál még egy konyhalány dolgozik. Az
elmúlt
harminc
évben
soha
nem
volt
ilyen
alacsony
a
létszám.
Sajnos jogszabály nincs rá, hogy az adagszámmal milyen összefüggésben álljon a dolgozók
létszáma. A gépesítéstől is függ, hány emberre van szükség. A gépesítés sem olyan fejlett,
hogy ezzel a kevés létszámmal meg tudják oldani megfelelő ütemben és minőségben a
munkát akár egy dolgozó szabadság, vagy betegség miatti kiesése során.
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Bencze István polgármester kérdezi a gazdasági vezetőt, hogy látja most ennek a kérésnek a
teljesítését.
Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető: A kérést jogosnak tartja, de amíg nem ismerik a
bevételeket, addig nem tud ebben nyilatkozni.
Tóth Imréné szakács: Nem sokáig bírják ezzel a létszámmal, nagyon ki van merülve a
konyha személyzete, hatan dolgoznak és nagyon kevés az olyan eszköz, ami könnyíti a
munkájukat. Fárasztó, megerőltető, ha valaki megbetegszik, nagyon nehezen tudják
megoldani a feladatot.
Bencze István polgármester: A jövő évi költségvetés tárgyalása során visszatérnek erre a
kérésre.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda konyha
álláshely bővítésével kapcsolatos kérelméről a 2020. évi önkormányzati
költségvetés elfogadásakor hoz döntést.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
178/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda konyha
álláshely bővítésével kapcsolatos kérelméről a 2020. évi önkormányzati
költségvetés elfogadásakor hoz döntést.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
11./ Szűcs-Balázs Zsuzsanna gyógytornász elhelyezésének jövőbeni biztosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, PGMFB. elnöke: A bizottság megtárgyalta Szűcs-Balázs Zsuzsanna
kérését. Nevezett a faluban már eléggé kiterjedt körben végzi gyógytornász tevékenységét, az
igény is nagy rá mind a felnőtt, mind a gyermek lakosság körében. Azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, amint az új egészségügyi központ elkészül, tudna-e biztosítani az
önkormányzat a volt egészségházban egy helyiséget e tevékenység végzésére.
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A bizottság egyöntetű véleménye, hogy az egészségház megüresedését követően egy bérleti
szerződés keretében biztosítsanak számára helyiséget, a gyerekeket, felnőtteket, időskorúakat
ugyanúgy ellátja, mint eddig.
Bencze István polgármester: A megüresedő egészségház egyik szárnyába tervezték az idősek
napközbeni ellátását, ez a gyógytornász tevékenység összhangban lenne.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület, annál is
inkább, mert nagyon jó szakember, nagyon jó eredményeket ér el gyerekekkel is, felnőttekkel
is. A gyerekházban is dolgozik a gyerekkel, van egy külön terem, ott vannak az eszközei, ott
szoktak tornázni.
Szabó Andrea alpolgármester: Az SNI-s gyerekeknek is korai fejlesztésre a torna nagyon jó
lenne.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Van neurológiai gyógytorna, amelyhez megvan a végzettsége, a
gyerekház keretében a problémás gyerekekkel már végeznek ilyen foglalkozásokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra, hogy
Szűcs-Balázs Zsuzsanna egyéni vállalkozó részére az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Dömsöd, Szabadság út 42. szám alatti ingatlanban a jelenlegi
egészségügyi szolgáltatók kiköltözését követően bérleti jogviszony keretében helyet
biztosítson mozgásterápiás, gyógytornász szolgáltatás működtetése céljából.
A Képviselő-testület a bérleti jogviszony részleteiről a jövő év folyamán tárgyalásokat
folytat a vállalkozóval.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: folyamatos

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
179/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra, hogy
Szűcs-Balázs Zsuzsanna egyéni vállalkozó részére az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Dömsöd, Szabadság út 42. szám alatti ingatlanban a jelenlegi
egészségügyi szolgáltatók kiköltözését követően bérleti jogviszony keretében helyet
biztosítson mozgásterápiás, gyógytornász szolgáltatás működtetése céljából.
A Képviselő-testület a bérleti jogviszony részleteiről a jövő év folyamán tárgyalásokat
folytat a vállalkozóval.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző

13
Határidő: folyamatos

12./ WiFi4EU programhoz való csatlakozás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 14. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Katona Krisztián képviselő, Kommunikációs, Idegenforgalmi, Innovációs Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az előterjesztést. Ez a program biztosítaná, hogy Dömsöd nagyközség
különböző területen, közterületeken, tereken, könyvtárban, egészségügyi központban
ingyenes WiFi hozzáférést biztosítana az itt élők számára. Ez a javaslat még nem a program
kidolgozására vonatkozik, ez a feltétele annak, hogy elindulhassanak a programba, hogy
regisztráljanak a rendszerben. Felhatalmazást adnának a polgármesternek arra, hogy
képviselje a települést a regisztrációs eljárás során.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Ez a pályázat nem igényel önerőt, nem is találkoznak ezzel a
pénzzel, 15 ezer eurót lehet nyerni és közvetlen a kivitelező cég kapja meg ezt a pénzt. A
regisztrációt követően Dömsöd bekerül a rendszerbe, évente kétszer jelenik meg pályázat, s
Dömsöd mindjárt tud indulni. 15 ezer eurót lehet megnyerni, már a meglévő rendszert is lehet
bővíteni, újat is lehet kiépíteni, a már meglévő kamera rendszerhez kapcsolódóan lehetne
bővíteni egy rendszert, amellyel azt is elérhetnék, hogy az intézmények össze legyenek kötve,
egy hálózaton keresztül mindenhol megvalósulhatna az ingyenes WiFi program. Jelenleg
ezeknek az intézményeknek külön-külön van internet előfizetése. Annyi a kötelezettség, hogy
három évig kell üzemeltetni ezt a rendszert.
Bencze István polgármester: Tudomása szerint jelenleg nincs olyan közintézmény, ahol nincs
ingyenes WiFi szolgáltatás. Három évig karbantartási, fenntartási költségei vannak az
önkormányzatnak. Milyen nagyságrend ez?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ez kevésbé intézményi, inkább a nyilvános elérésű WiFi-t jelenti.
Ez megvalósítható nem csak intézményi területen, hanem az önkormányzat nagyobb
érdeklődésre számot tartó, nagyobb, forgalmasabb közterületein, amelyek turisztikailag is
jelentősek, ezért jöhet be a térfigyelő rendszer. Olcsóbban lehet így telepíteni, mert az a rész,
ami nagyon drága, már eleve ki vannak ott építve. A három éves fenntartásra pontos összeget
nem tudnak, de ki lehet úgy konkrétan alakítani, hova kívánják tenni, hogy az elnyert pénz
azt is fedezze.
Bencze István polgármester: Milyen közösségi térre gondoltak ezzel kapcsolatban?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Pl. településközpontban, ahol sokan megfordulnak, buszmegálló,
Horváth kert, kulturális intézmények, sportcsarnok, strand terület, ez azért is van, mert az
intézmény a sajátja mellett biztos nyilvános elérést.
Muzs János képviselő: Maga részéről is támogatja – egyelőre a regisztrálást, mindenképen
haladjanak a korral és az idővel is.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Muzs János kérdésére elmondja, ha megnyerik a pályázatot, a
kivitelezőnek másfél éve van megcsinálni a rendszert.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy a WiFi4EU pályázaton Dömsöd Nagyközség Önkormányzatát
képviselje és a szükséges regisztrációt elvégezze.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
180/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy a WiFi4EU pályázaton Dömsöd Nagyközség Önkormányzatát
képviselje és a szükséges regisztrációt elvégezze.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

13./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.)
rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 15. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, PGMFB elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, a
módosítást elfogadásra javasolja.
Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető: Van az önkormányzatnak egy kormányengedély
köteles hitelfelvétele folyamatban, amelyhez a kérelem bent van, emiatt kerül a költségvetés
módosításra. Tegnap megkereste a hitelkérelemmel foglalkozó ügyintéző, s egy-két technikai
változtatást kért, ezért került tegnap ismételten kiküldésre a teljes anyag. A 9. melléklet került
törlésre. A kitekintő határozat mellől a 3. sz. mellékletet kellett kivenni. Javításra kerültek
azok a mellékletek, amelyek jelzésre kerültek.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosításra tett javaslatot.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.20.) rendelet
módosításáról
Kihirdetve: 2019. november 28.
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Hatályos: 2019. november 28-tól
13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.20.) rendelet
módosításáról
Kihirdetve: 2019. november 28.
Hatályos: 2019. november 28-tól

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) 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: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
181/2019. (XI.27.) 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
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
14./ Önkormányzati folyószámla hitelfelvételének jóváhagyása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 16. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, PGMFB. elnöke: Minden év első fontos szerződése a folyószámla hitel
megújítása. Mivel az önkormányzat saját bevételei nem folyamatosan érkeznek, ahhoz, hogy az
önkormányzat a likviditását meg tudja őrizni, minden évben fel kell venni a folyószámla hitelt. Jövő
évre javasolt folyószámla hitel 45 millió Ft., ugyanabban a rendszerben kerül felvételre, mint a korábbi
években, a 45 millió Ft. 25 millió Ft-os részét szeptember 30-ig kell visszatörleszteni, december 21-ig
pedig a 20 millió Ft-ot. A bizottság javasolja a hitelfelvétel jóváhagyását, mert ez elkerülhetetlen a
működéshez.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től
történő folyószámlahitel felvételéről dönt.
2. A hitel futamideje a szerződéskötéstől 2020. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott
összeg legfeljebb 2020. január 2-től 2020. szeptember 30-ig 45.000.000 Ft, 2020. október
1-től 2020. december 21-ig 20.000.000 Ft
3. A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az
Önkormányzat saját bevételeit.
4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési
előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést
aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
182/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től
történő folyószámlahitel felvételéről dönt.
2. A hitel futamideje a szerződéskötéstől 2020. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott
összeg legfeljebb 2020. január 2-től 2020. szeptember 30-ig 45.000.000 Ft, 2020. október
1-től 2020. december 21-ig 20.000.000 Ft
3. A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az
Önkormányzat saját bevételeit.
4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési
előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést
aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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15./ Egyebek
a) A Szép Magyar Beszédért Alapítvány székhelyhasználati kérelme

Előadó: Bencze István polgármester
Bencze István polgármester előterjesztésében elmondta, hogy Tóth István tanító alapítványt
hozott létre azzal a céllal, hogy támogassák a szépen beszélő általános iskolai tanulókat.
Tudomása szerint azóta is működik az alapítvány.
Ácsné Jaksa Szilvia iskola igazgató: Működött az alapítvány, a 8. évfolyamot érintette, a 8.
osztályban legszebben beszélő tanuló kapta ezt a díjat. Ez az alapítvány egy teljesen új
alapítvány, új induló tőkével.
Bencze István polgármester: Azt kérik a testülettől, járuljon hozzá, hogy az alapítvány
székhelye a Széchenyi István Általános Iskola címe legyen.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9. szám alatti ingatlant a
Szép Magyar Beszédért Alapítvány székhelyeként használja, és azt a székhelyként
bejegyeztesse.
A használat jogcíme: szívességi használat
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
183/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9. szám alatti ingatlant a
Szép Magyar Beszédért Alapítvány székhelyeként használja, és azt a székhelyként
bejegyeztesse.
A használat jogcíme: szívességi használat
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
b) A Ráckevei Tűzoltóság kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
Bencze István polgármester előterjesztésében elmondta, hogy a választások után felkereste a ráckevei
polgármester kollégáját, kérve, hogy a képviselő-testületi ülésre terjessze elő Dömsöd kérését arra
vonatkozóan, hogy mindaddig, amíg nem épül meg Dömsödön a bölcsőde, addig fogadják a dömsödi
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gyerekeket is. Erre a polgármester úr ígéretet tett, azonban megragadva az alkalmat kérte, hogy a
ráckevei városi tűzoltóknak nyújtott támogatást a duplájára emelje meg Dömsöd önkormányzata. Erre
ígéretet nem tett, csak arra, hogy az első testületi ülésre a képviselő-testület elé terjeszti a kérést. A
ráckevei polgármester video blogjában kész tényként tálalta, hogy Dömsöd az eddigi támogatás
dupláját adja a ráckevei tűzoltóknak.
Bizottsági ülésen felmerült, hogy ha megemelik a ráckevei tűzoltóság támogatását, akkor a dömsödi
tűzoltók támogatását is emeljék meg. Jelenleg mindkét tűzoltóság 500-500 ezer Ft. támogatást kap. A

költségvetés tárgyalásakor azt a javaslatot teszi, hogy 200-200 ezer Ft-tal emeljék meg a
támogatás mértékét.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének
tárgyalásakor a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság és a Dömsödi Tűzoltó Egyesület
részére nyújtandó támogatást, amennyiben az pénzügyileg lehetséges 200.000-200.000-Ftal megemeli.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
184/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének
tárgyalásakor a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság és a Dömsödi Tűzoltó Egyesület
részére nyújtandó támogatást, amennyiben az pénzügyileg lehetséges 200.000-200.000-Ftal megemeli.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
c) A dömsödi földtulajdonosi közösség kérelme
Bencze István polgármester megadta a szót Klenáncz Józsefnek, a Dömsödi Földtulajdonosi
Közösség tagjának.
Klenáncz József: Elmondta, hogy a földtulajdonosi közösség területe – 6700 hektárról van szó –
bérleti díját felére csökkentették. Jelenleg a földtulajdonosi közösség kasszájában 3 millió Ft. van. A
földtulajdonosi közösség szeretné az önkormányzat területén a nullás helyrajzi számú külterületi
utjainak a rendbetételét oly módon, hogy a közösség vásárolna egy négy méteres tolólappal rendelkező
traktor után szerelhető grédert, a későbbiekben pedig egy sörvény vágót, melyet egy rossz minőségű
traktor (amelynek nem árt, ha az ágak által okozott sérülés) után fel lehet rakni, amellyel a belógó
ágakat le tudják metszeni, hogy a drága kombájnokat ne tegyék tönkre. Kérnének az önkormányzattól
egy határozatot, hogy a földtulajdonosi közösség ezt a munkát elvégezhesse Dömsöd külterületi útjain.
Legalább a három-négy fő úton, mint a Miklósi út, Tamási út, Némedi út, valamint a Húgyéhoz vezető
út, hogy ha egy évben egyszer meg tudják úgy javítani, hogy abban az évben valamilyen szinten
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közlekedhetővé válhasson bárki számára. Kérnének egy olyan segítséget, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Komatsu sárga traktort – amikor az önkormányzatnak az adott időben nincs rá
szükség, nincs olyan munka, ami gyors, sürgős – ha ráér a traktor, szeretnék kölcsönkérni oly módon,
hogy a traktort a gépkezelővel együtt odaküldenék, az elhasznált üzemanyagot a földtulajdonosi
közösség kifizetné.

Ha az önkormányzat ezt a célkitűzést támogatná, akkor kéri, szavazzák meg, hogy az
önkormányzat által kezelt utakat valamilyen szinten próbálják meg járhatóvá tenni.
Bencze István polgármester: Azt gondolja, hogy ez egy nagyvonalú gesztus, össze kell
hangolni a gép napi munkáját.
Klenáncz József: Egy hónapban egy-két napra, ha megkapnák, a kritikus pontokat
megárkolni. Ha a vizet nem vezetik el, akkor hiába bármilyen munka, nem érnek semmit.
Volt egy elképzelésük is a földtulajdonosi közösségben, hogy az önkormányzattal méressék ki
a z utak nyomvonalát, jó ötlet, de akkor a Némedi úton ki kellene vágni 300 fát, mert pont az
út közepén van a fasor.
Bencze István polgármester: Össze kell hangolni, egy sorrendiséget közösen állítsanak fel,
írásban adják be a településüzemeltetési csoport felé.
Muzs János képviselő: Nagyon jó ötletnek, közös együttműködésnek tartja ezt a közös
munkát, azt kell megbeszélni, ki lesz a kapcsolattartó mindkét részről.
Klenáncz József: Dani István lesz a kapcsolattartó.
Láng András Település-fenntartási csoportvezető: Tavaly beszélt Fábián Jánossal, a
Vadásztársaság elnökével és kérte, hogy kint a határban legalább egy évben egyszer, amit
találnak szemetet, gyűjtsék össze, a vadászok, vagy a gazdák és az önkormányzat vállalja a
teherautóval történő beszállítást. Ha össze tudnák szervezni, az önkormányzat begyűjti.
Társadalmi munkában próbálják megoldani.
Klenáncz József: Egyetért, a földtulajdonosi közösség elnökével már beszéltek erről, hogy a
tehenészeti telep útján szedjék össze a szemetet. A vadásztársaság nevében nem tud
nyilatkozni. Fel fogja terjeszteni a közgyűlésen, illetve valamilyen vadászati fórumon.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Környezetvédelmi programról beszélgettek az előző napirend
keretében és véleményük szerint legalább minden évszakban kellene egy szemétgyűjtő akciót
végezni. Ezt a környezetvédelmi programba is felveszik.
Klenáncz József: A dömsödi földtulajdonosok nevében minimum 3 pótkocsit, három traktort
fog beszervezni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Dömsödi
Földtulajdonosi Közösség kezdeményezését az önkormányzat tulajdonát képező
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külterületi földutak rendbetételére. A Képviselő-testület hozzájárul az említett utak
állagmegóvási munkáihoz azzal, hogy a munkák elvégzése előtt a földtulajdonosi
közösség a Dömsödi Polgármesteri Hivatallal egyeztetni köteles.
A Képviselő-testület továbbá hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
homlokrakodó munkagépet is biztosítja a munkák végzéséhez azzal, hogy annak
üzemanyagköltségét a Dömsödi Földtulajdonosi Közösség fedezi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
185/2019. (XI.27.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Dömsödi
Földtulajdonosi Közösség kezdeményezését az önkormányzat tulajdonát képező
külterületi földutak rendbetételére. A Képviselő-testület hozzájárul az említett utak
állagmegóvási munkáihoz azzal, hogy a munkák elvégzése előtt a földtulajdonosi
közösség a Dömsödi Polgármesteri Hivatallal egyeztetni köteles.
A Képviselő-testület továbbá hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
homlokrakodó munkagépet is biztosítja a munkák végzéséhez azzal, hogy annak
üzemanyagköltségét a Dömsödi Földtulajdonosi Közösség fedezi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Képviselői hozzászólások:
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Ahol a kék hídtól a falu felé tartanak, van egy hajtűkanyar, a
tulajdonos bevonta a kerítést egy zöld hálóval, egyrészt nagyon csúnya, másrészt a
településrendezési terv is tartalmazza, hogy nem lehet saroktelken tömör kerítést csinálni,
mert balesetveszélyes, nagyon zavarja a beláthatóságot.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A rendezési tervben is benne van, de van központi szabály is, a
kereszteződéstől számított 5 méteren belül csakis átlátható kerítést lehet létesíteni.
Muzs János képviselő: Többen megkeresték és sérelmezték, hogy az utóbbi időben többször
volt a vízhálózati rendszerben probléma, csőtörés, javítás, kérdezték, nem lehet-e
leszakaszolni, miért kell egy csőtörésnél az egész települést lezárni.
Bencze István polgármester: Jogos a felvetés, a legnagyobb probléma, hogy egy csomó
tolózár működése akadozik. Egyrészt cserét igényel, egyrészt javítást. Ez pénzbe kerülne.
Arra törekednek, hogy csak néhány utcát kelljen lezárni.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Nem a szolgáltató feladata lenne kicserélni?
Bencze István polgármester: De, a szolgáltató feladata lenne, az önkormányzat pénzéből.
Vannak olyan meghibásodások, amelyek a szolgáltatás folyamán hibásodnak meg, azt ki kell
cserélniük, ha elöregedésből ered a hiba, azt az önkormányzatnak kell finanszírozni.
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Muzs János képviselő: Megkeresték azzal az észrevétellel is, hogy az őszi lombhullás idején
összegyűjtöttek 8-10 zsák levelet és a szolgáltató csak 2-3 zsákot vitt el. Nem tudnak-e
rászervezni önkormányzati szinten, ha kiteszik a zsákokat, akkor a saját járművel esetleg
összeszedni és kivinni a lerakóra. A szeméttelepre ki lehet vinni háztartásonként
meghatározott mennyiséget, csak ki kell borítani a zsákból.
Bencze István polgármester: Beruházási Társulási ülésen is elhangzott ez a probléma, a
lakóknak el kellene olvasni a DTKH által kiküldött tájékoztatót, amelyben szerepel, hogy
kettő db zöld zsák ingyenesen kirakható, azt kötelesek elvinni és helyette cserezsákot adni.
Péntekenként az OMK-ban lévő ügyfélszolgálaton meg lehet vásárolni a kék zsákot, amit
korlátlan számban elvisznek. Fizetni kell érte. Ingyenesen csak kettőt visznek el.
A képviselő-testület hozzon egy olyan döntést, hogy kifizeti a beszállított zsákok
ellentételezését.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A képviselő-testület nem hozta ilyen döntést, mivel ha háztól viszi
el az önkormányzat, vagy bárhonnan, az hulladékszállítási szolgáltatásnak minősül, azt pedig ,
csak és kizárólag a közszolgáltató végezheti. Volt rá példa, hogy egy közeli önkormányzatot
ezért felelősségre vontak.
Bencze István polgármester: A dömsödi lakos fél köbméter mennyiségig bármit kivihet a
lerakóra ingyenesen.
Muzs János képviselő: Továbbra is probléma a településen jelentkező kellemetlen szaghatás.
Bencze István polgármester: Még az előző önkormányzati ciklusban levélben kereste meg az
Érdi Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztályát, kérte a szükséges mérések elvégzését és
szükség esetén a megfelelő intézkedés elvégzését. Teljes körű vizsgálatot kért, a jegyzővel
kint voltak személyesen, nem tudták eldönteni honnan jön a szag, ezért kérték a
szakhatóságot. Ismételten megkeresi a hatóságot.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A légszennyezés, légterheléssel kapcsolatos hatáskörök 2013. óta
nem tartozik a jegyzőkhöz, azokban Pest megye illetékességében az Érdi Járási Hivatal
Környezetvédelmi hatósága jár el, ha megállapítanák, hogy nem a Biogáztól jön, hanem előtte
és az trágyakezeléssel kapcsolatos, abban pedig a talajvédelmi hatóság jár el. A jegyzőnek
ebben az ügyben akkor lenne hatásköre, ha valaki konkrétan birtokvédelmi kérelemmel
fordulna a jegyzőhöz, konkrétan megnevezné, ki ellen indítja, abban az esetben, ha szakértői
vizsgálatot is kell tartani, annak költségeit a hatóság a birtokvédelem keretében
megelőlegezteti a féllel. Az lenne jó, ha a környezetvédelmi hatóság járna el, mert ők tudnak
olyan méréseket végezni, amivel ki is derítik, hogy honnan ered, milyen típusú a szennyezés.
Muzs János képviselő: A falu este teli van kivilágítatlan kerékpárosokkal, balesetveszélyes.
Ennek megelőzésére tudna-e az iskola esetleg rendőrséggel közösen egy kampány jellegű
előadást szervezni figyelem felhívásként a gyerekek részére. A sportoló gyerekek is este
mennek haza, sötét van, balesetveszélyes.
Ácsné Jaksa Szilvia iskola igazgató: Szeptember második felében az iskolában Laczó Csaba
tartott másfél órás tájékoztatót a gyerekeknek, a bicikliket ellenőrizték, van-e világítás, mi
hiányzik a kerékpárról a biztonságos használathoz. Az iskola részéről igyekeznek erre nagyon
odafigyelni. Úgy gondolja, hogy a felnőtteknél fordul elő a szabálytalanság. A DUSE és a
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másik egyesület is ugyanúgy felhívja a gyerekek figyelmét a világításra, a láthatósági mellény
használatára.
Szabó Andrea alpolgármester: Az egyesületnél kötelező a mellény viselése hazafelé edzés
után, s ezt ellenőrzik is.
Tarr-Sipos Zsuzsa képviselő: Szeretné, ha a decemberi ülésen a közlekedési problémákról
beszélnének. Ha valakinek van észrevétele, jelezze, hogy Dömsödön hol, milyen közlekedési
problémák vannak. Pl. a Vasút úton az egyik irányban van egy sebességkorlátozó tábla, a
másik irányból nincs. Szeretné, ha kezdeményeznének egy egyeztetést a közlekedési
hatósággal, szeretné, ha ezekre a problémákra írásos véleményt adnának. Beszélgettek már a
zebra felfestésével kapcsolatos akadályokról, szeretné, ha ezt a közlekedési hatóság le is írná,
mert ezzel alá tudnák támasztani a lakosság felé, illetve egy későbbi pályázatnál.
Muzs János képviselő: Jónak tartja az ötletet, de ezt egy személyes találkozás alkalmával
hatékonyabbnak gondolja, mint amikor a Rákóczi úti kereszteződéssel kapcsolatban
összeültek, a közút részéről jelen lévő munkatársak korrektek voltak, nagyon segítőkészek.
Bencze István polgármester: Állítsák össze, melyek a problémák és a dabasi üzemigazgatót
meghívják egy beszélgetésre.
Szabó Andrea alpolgármester: A szociális rendeletnél van egy kitétel, amely arról szól, hogy
a támogatások úgy adhatók, ha az összjövedelem 20 %-át meghaladják a rezsiszámlák. Van
néhány család, ahol nem haladja meg a 20 %-ot, nagyon nehéz körülmények között élnek.
Nem sok ilyen van, azért esnek el az ilyen támogatástól, mert a kevés fogyasztásuk miatt nem
férnek bele. Valamilyen módon úgy kellene változtatni a rendeleten, ha valakinek a rezsije
nem éri el a 20 %-ot, valamilyen módon kapjon tűzifát, valamilyen szűkítéseket beépíteni,
ami alapján megkaphatná a támogatást, pl. egyedülálló, vagy erősen mozgássérült, özvegy
stb. Azért nem haladja meg a 20 %-ot sok esetben, mert nem fogyasztanak, nincs rá pénzük,
van, aki gyertyával világít.
Bencze István polgármester: Ezzel a rendszerrel azt jutalmazzák, akinek sok a számlája, aki
sokat fogyaszt. Egyetért azzal, hogy nézzék át és próbáljanak meg módosítani a helyi
rendeleten, a december 18-i ülésre lehetőség szerint kidolgozzák.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Jelenleg van 9 fellebbezés, az esetek többsége ehhez kapcsolódik,
s látható, hogy ettől árnyaltabb a kép, mint az, hogy azt jutalmazza az önkormányzat, aki
többet fogyaszt.
Bencze István polgármester: Ha a jövedelmi viszonyai megfelelnek és magas, akkor sokat
kell fogyasztania ahhoz, hogy megkapja a támogatást.
Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester zárt ülést
rendelt el, ahol hatósági ügyeket tárgyalt a képviselő-testület. (külön jegyzőkönyvben
rögzítve.
Kmf.
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