
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-án 
megtartott ülésén. 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.

Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és az intézményvezetőket.
Megállapítja, hogy a 14 megválasztott képviselőből 11 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés – meghívóban szereplő – napirendjeire, 
melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következő 
határozatot: 

37/2008.(III.26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg:
1) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
2) A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3) Tájékoztató a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. évi 

munkájáról
4) „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
5) Tájékoztató a Településrendezési Terv felülvizsgálatáról
6) Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési terve
7) A Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás alapító 

szerződésének módosítása
8) NKÖM. Könyvtár állománygyarapítási pályázat benyújtása
9) A Dömsöd Dabi szigeti út 2720/7 hrsz. ingatlan felajánlása önkormányzati tulajdonba
10) A Dömsöd Öreghegyi szőlők 6678/3 hrsz. ingatlan rendezése- közút szélesítése
11) Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
12) Dömsöd Díszpolgári cím adományozása (zárt ülésen)
13) Dömsödért Emlékérem adományozása (zárt ülésen)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozoatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következő határozatot:

38/2008.(III.26.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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2./ A polgármester tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Lázár József képviselő: Szerepel az anyagban, hogy a Dunamenti települések 
polgármestereinek megbeszélésén felvetődött a tűzoltó hajó vásárlásának lehetősége, kérdezi 
milyen célból? 
Következő kérdése: Lesz-e kotrás a Dunán? 
Kérdezi továbbá, hogy mikor indul a KDV. Hulladékgazdálkodási rendszer? Mikor valósul 
meg a projekt? 

Bencze István polgármester: A tűzoltó hajó építését egy – volt vizirendőr – magánszemély 
kezdeményezte. Mindenképpen megépítik a hajót elsősorban a szigeteken történt tűzesetek 
oltására. A résztvevő polgármesterek egyetértettek a kezdeményezéssel, de anyagilag egyik 
önkormányzat sem tudja támogatni. Kb. 2-4 millió ft. között lenne a bekerülési érték, az 
üzemeltetésért nem kérnének semmit, önkéntes tűzoltóságként működne. Ígéretet tett arra, 
hogy a hajó elkészülte után az üdülőterületen közzé teszik a támogatás lehetőségét, hisz 
elsősorban az üdülőket érintené.  
Kotrással kapcsolatban: CSÖT. ülésen kapott tájékoztatás szerint tervezési szakaszban van az 
RSD kotrása. A közel 20-25 év alatt elhangzott ígéretek után most a lehető legközelebb van a 
projekt a megvalósításhoz. 
Hulladékhasznosítási rendszerrel kapcsolatban: Operatív Tanács Ülésén a végleges projekt 
tárgyalása kapcsán elhangzott, hogy Várpalota nem fogja megépíteni a hulladékégetőt, 
melynek politikai, illetve pénzügyi háttere is van. Úgy látják megépül a hulladékégető, de 
magánvállalkozásban. A projekt összes többi részére – az égetőt kivéve – a pályázatot 
benyújtották. 

Sallai Gábor képviselő: A Dunavecsei úti ingatlan hasznosításával kapcsolatban felmerült az 
IH. Kft. neve, kik ők? 

Bencze István polgármester: A Green Balance Kft. átalakult. Az említett területen lakóparkot 
szeretnének építeni. A biogáz telep építése hamarosan folytatódik, szeptemberben üzemképes 
állapotban kívánják hozni. 

Varsányi Antal alpolgármester: A közelmúltban gyakran volt LEADER-es értekezlet, valami 
új pályázat van indulóban? Érdeklődik a PR. Telecom vezérigazgatójával folytatott 
megbeszélésről. 

Bencze István polgármester: Az utóbbi időben volt a Kis-Petőfi fa, a szüreti bál és a Petőfi 
ház rekonstrukciója pályázat. A közeljövőben jóval nagyobb volumenű pályázatok várhatók a 
LEADER programban. 
Tájékozódása szerint templomok felújítására is lesz pályázati lehetőség. Megfontolandó a 
református templom felújítására pályázat előkészítése. 
PR. telecom vezérigazgatója tájékoztatást adott a közeljövőben végzendő rekonstrukciós 
munkákról, melynek keretében a kábeleket olyan vezetékre cserélik, amely a digitális adások 
továbbítására alkalmas. Ennek befejezését követően kialakítják az új csomagokat. 

Dr. Rostás Klára képviselő: Kérdezi a polgármestert, van-e tudomásuk arról a pályázati 
lehetőségről, mely a Helyi településfejlesztési akciók támogatása címmel íródott ki a 
közelmúltban. 
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Bencze István polgármester: Közép-magyarországi Régióra vonatkozik, s meg van határozva, 
mely városokra, településekre terjed ki, Dömsöd nincs benne.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el, a Képviselő-testület az 
előterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

39/2008.(III.26.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester két 
ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló tájékoztatását.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

3./ Tájékoztató a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. 
évi munkájáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester

Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy egyre 
fontosabbnak tartja, hogy a társulásnak tagja az önkormányzat, hisz ennek anyagi előnyét is 
élvezhetik. Az elmúlt évben – többi között – a társulás finanszírozta 7 hónapon keresztül 8 
ember bérét a közmunka programban. Egyre több az a feladat, amelyet közösen a társulás 
keretében oldanak meg. 
Ezen kívül a szúnyoggyérítést is a CSÖT-ön keresztül végzik, így alacsonyabb a díj, mint ha 
külön rendelné meg Dömsöd. 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A táblázatban olvasható, hogy egy-két település – köztük 
Dömsöd – nem kapta meg a kiutalt támogatás teljes összegét, mi ennek az oka? 

Bencze István polgármester: Utána néz. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-
testület a tájékoztatót elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta az alábbi határozatot:  

40/2008.(III.26.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Csepel-Sziget és Környéke 
Többcélú Önkormányzati Társulás (CSÖT) 2007. évi munkájáról szóló tájékoztatót 
elfogadja.
A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a határozatról a CSÖT 
elnökét tájékoztassa.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4./ „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
azt elfogadásra javasolja. Ismételten Ispán Ignác TFB. elnökének vezetésével felállna a 
bizottság és az előző évek gyakorlatának megfelelően 10 ház illetve egy közintézmény 
részesülne díjazásban, melyet az augusztus 20-i ünnepség keretében adnának át. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-
testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot: 

41/2008.(III.26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a faluszépítõ program keretében 
„Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat adományoz. Ennek megvalósítása érdekében a 
Képviselõ-testület az alábbiakat határozza meg:a.) A díjak odaítélésére társadalmi 
bizottságot hoz létre, melynek irányításával Ispán Ignác képviselõt bízza meg. A 
társadalmi bizottságban történõ munkára - a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Idegenforgalmi Bizottság javaslatára- az alábbi személyeket kéri fel:Kovács lászló, 
Medveczky Ottó, Tóbisz Lászlóné, Fehér Lászlóné, id. Fára József, Sánta István, Patonai 
Istvánné, Besenyõi Lászlóné és Májer Gáborné. 
b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulajdonosa/használója, aki az 
ingatlan és az elõtte lévõ közterület karbantartását kiemelkedõen gondosan végzi, és az 
ingatlan valamint az elõtte lévõ közterület külsõ képe az ember általános  értékítélete 
alapján esztétikusnak minõsíthetõ. 
A Képviselõ-testület „Szép Dömsödért” tárgyjutalmat adományoz 11
 lakóingatlan tulajdonosának/használójának, és 1 egyéb rendeltetésû  (szolgáltató, 
középület stb.) ingatlan tulajdonosának/ használójának. A 
Településfejlesztési,Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság  javaslatát elfogadva a 
lakosság ajánlásai, és az önkormányzati honlapon bonyolított szavazása alapján egy 
közönségdíjat is adományoz. 
c.) A díjak odaítélésérõl a Képviselõ-testület 2007. augusztus 8.-i ülésén dönt. A díjak 
átadására 2007. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor.

Felelõs: Ispán Ignác képviselõ
Határidõ: 2008. augusztus

5./ Tájékoztató a Településrendezési Terv felülvizsgálatáról
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a 
településfejlesztési terv megérett arra, hogy felülvizsgálják és az igények szerint átdolgozzák. 
A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Patonai Istvánné képviselő: FL-2 építési övezet mit jelent, hol van, és mi a TTK?  
Az FL-2 övezet a község 90 %-a lakóterület. Itt jelentkezett az az igény, hogy a minimálisan 
kialakítható 1200 m2. területnagyságot vissza kell venni 800 m2-re. 

Varga Judit műszaki tanácsos: Az FL-2 övezet a lakóövezet, a TTK. tömbbelsőket jelez, 
vannak feltáratlan tömbbelsők a településen, olyan belső területek, amelyet közúton nem lehet 
megközelíteni. 
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Varsányi Antal alpolgármester: A benzinkút mögötti területekkel kapcsolatban lesznek majd 
problémák, ott vannak nagyobb egybefüggő, megközelíthetetlen területek. 

Bencze István polgármester: Az önkormányzat lakótelkei elfogytak, mik a további tervek, a 
rendezési tervben ez hogy fog szerepelni, kérdezi a műszaki csoport munkatársát? 

Varga Judit műszaki tanácsos: Vannak még önkormányzati területek, amelyeket parcellázni 
lehet a Kunszentmiklósi út végén, erre telekalakítási tervet kellene készíttetni, és alapvető 
közművekkel ellátni. A rendezési terv készítés folyamatában több fórumot is szerveznek a 
tervezett változtatási igények felmérésére, illetve lakossági egyeztetésre. Az első ilyen 
fórumot 2008. március 31-én tervezik. A tervet elfogadás előtt is meg kell ismertetni a 
lakossággal.

Lázár József képviselő: A régi Tüzép telep mögött tervezték az ipari park kialakítását, most 
másik helyen, a Kunszentmiklósi úton gondolkodnak az ipari parkban?

Bencze István polgármester: Iparterület – a jelenlegi rendezési terv szerint – az 51-s út 
mellett van kijelölve. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Korábban a Máté tanya melletti háromszög területre –ahol 
elhanyagolt szőlőterületek vannak – tervezték az iparterület, mivel az a földterület homokos, 
szőlőn kívül más növény telepítésére nem alkalmas. Ha ipar települne Dömsödre, onnan 
lehetne felajánlani. Ez a terület egyébként magánkézben van. Ezt a tervet azóta már 
elvetették. 

Patonai Istvánné képviselő: Ha 20-30 éve távlatban értendő, akkor megfontolandó, ha az 
elkerülő út 20-30 éven belül realizálódhat, inkább mellé kellene az iparterületet tervezni 

Varsányi Antal alpolgármester: Elkerülő útról 2013-ig egyáltalán nincs szó, Kiskunlacháza 
szorgalmazza. Régiós és országos fejlesztési terveket áttekintették, 2013-ig nincs tervben 
elkerülő út építése. 

Bencze István polgármester: Tagja a Kiskunlacházi székhelyű elkerülő úttal kapcsolatban 
tevékenykedő Bizottságnak. Elmondhatja, hogy az elkövetkező 20 - 50 évben elkerülő út nem 
épül. Egyetlen elkerülő út lehet, ha egy új 51-es utat építenek, az elkerüli Dömsödöt. 
Kiskunlacházán lehet megépítik, ha megnyitják a repülőteret, Kiskunlacháza most készítteti 
az elkerülő út tervét, saját költséget 30 millió ft-ért. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-
testület a tájékoztatót elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

42/2008.(III.26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési terv 
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
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6./ Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési terve
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a 
közbeszerzési terv készítése az önkormányzatok számára kötelező, az előterjesztésből kitűnik, 
hogy csak a húsbeszerzésre tudnak pályázatot kiírni. 

dr. Bencze Zoltán jogi előadó: Az előterjesztés elkészülte után felmerült, hogy szerepeltetni 
kellene a közbeszerzési tervben a belterületi utakkal kapcsolatos fejlesztési terveket. Jelen 
esetben a pályázat elutasításra került, de ha az elkövetkező időben kijön egy újabb pályázat, 
ne legyen akadály az, hogy a későbbiekben módosítani kell a közbeszerzési tervet. Ha bekerül 
a tervbe, nem jelenti azt, hogy az abban szereplő eljárásokat kötelező lenne lefolytatni. 

Bencze István polgármester: A gazdasági vezetővel történt megbeszélés során felmerült, hogy 
esetleg az energia piac szabaddá tétele után lehet, hogy ott is felmerülne a közbeszerzés 
jogossága, újabb értesülés szerint 2009-ig haladékot kaptak az önkormányzatok. 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: 2008. december 31-ig az ELMÜ-vel szerződése van az 
önkormányzatnak. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el,  Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a közbeszerzési tervet kiegészítve a 413.640.120.-Ft. 
útpályázat beruházással. 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következő határozatot:

43/2008.(III.26.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 208. évi 
közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határozat: 2008. év 

7./ A Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás alapító 
szerződésének módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Dr. Vörös Andrea jegyző: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Regionális 
Közigazgatási Hivatal törvényességi felülvizsgálata során az alapító szerződést néhány 
pontban szükségesnek tartja pontosítani. Ahhoz, hogy a kistérségen keresztül a normatív 
támogatásokat igényelni tudják a Közigazgatási Hivatal nyilatkozata szükséges a működés 
törvényességéről.  A társulás alapításakor 2005. évben a benyújtott dokumentumok alapján 
nem emeltek kifogást, most viszont pontosítani kell néhány elnevezést, meghatározást, 
egyúttal a társulási törvény módosításából adódó 2008. január 1-től hatályos rendelkezéseket 
is átvezették. 
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A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következő határozatot:

44/2008. (III.26.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és 
Családsegítő Intézményi Társulás 2005. szeptember 24-én kelt alapító szerződését 
(továbbiakban: megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, illetve kiegészíti.

„1.4. A megállapodás időtartama: határozatlan 

6.Az intézményi társulás önálló jogi személyiségű az elõirányzatai felett részjogkörrel rendelkezõ, 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

2. A Társulás vezetője

2.1. A Társulás döntéshozó szerve a jogszabályban megállapított szakmai képesítéssel rendelkező 
szakmai vezetőt nevez ki pályázat útján.

2.2. A szakmai vezető jogosult a társulás alkalmazottainak tekintetében a munkáltatói jogkörök 
gyakorlására.  A társulás  önkormányzati  szociális  és  gyermekjóléti  feladatokat  lát  el,  melyre 
tekintettel  alkalmazottai  jogviszonyára  a  “közalkalmazottak  jogállásáról”  szóló  1992.  évi 
XXXIII. tv., s a végrehajtásáról rendelkezõ 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak az 
irányadók.

2.3.  A szakmai  vezető   munkáltatója  a  társulási  tanács,   az  egyéb   munkáltatói  jogokat 
[1990.:LXV.tv.  103.§ (1)  bek.  b)pontja  ]Dömsöd Nagyközségi  Önkormányzat  Polgármestere 
gyakorolja. 

3.1. A Társulás feladata, a társult önkormányzatok területén a jogszabályban meghatározott szociális 
és gyermekjóléti alapfeladatok, így családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátása.

4.3. Abban az esetben, ha a társulás tagja a hozzájárulás összegét határidőre (4.2.) nem fizeti meg, a 
késedelmes fizetéstől számított 5 napon belül erről a Társulás pénzügyi- gazdasági feladatait 
ellátó hivatal vezetője – jegyző- írásban értesíti a társulási tanács elnökét. A társulási tanács 
elnöke további öt napon belül egy alkalommal írásban felszólítja a társult település képviselő-
testületét a fizetési kötelezettség teljesítésére. Ezen fizetési póthatáridő elmulasztása esetén a 
társulási  tanács  ülését  össze  kell  hívni,  amely  szükség  szerint  dönt  az  azonnali  beszedési 
megbízás alkalmazásáról.

5.2. Az 5.1. pontban meghatározott ingókat és ingatlanokat tételesen és értékmegjelöléssel a 
megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 

5.4. A Társulás megszûnése esetén a meglévõ vagyon és annak szaporulata a társulás tagjait 
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A vagyon megosztása során az önkormányzatok az alábbi elvek figyelembevételével járnak el:
(…)

– a vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását legfeljebb egy évre el lehet halasztani, ha 
annak  természetben  történő  kiadása  veszélyeztetné  a  Társulás  3.  pontban  meghatározott 
feladatának ellátását.  Ebben az esetben a Társulás és  a társulásból  kivált  tag megállapodást 
kötnek a vagyontárgy használati díjáról.

7.5. A társulási tanács mûködése során a képviselõ-testületek által átruházott 8.) pontban megjelölt 
hatáskör gyakorlása során az Ötv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott minõsített többségre 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. E tekintetben az Ötv. 12. § (4) bekezdés szerinti zárt 
ülési szabályok is alkalmazandók.
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7.8.A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített  többséggel  hozott 
döntése szükséges:

– a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához,

– a társulás megszüntetéséhez

– a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,

– a társulási megállapodás év közbeni felmondásához,”

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a megállapodás módosított egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét készítse el.

Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző

Határidő: 2008. március 31.

8./ NKÖM. Könyvtár állománygyarapítási pályázat benyújtása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester az előterjesztés tárgyalása előtt elmondja, hogy az önkormányzat 
a költségvetéséből 200 e Ft-os könyvbeszerzésre elkülönített a minisztérium által kiírt 
pályázatra.

Dr. Vörös Andrea jegyző: Központi támogatásra lehet pályázni a könyvtári 
állománygyarapításra. 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Ezt az önkormányzati támogatást a költségvetés nem 
tartalmazza, ezt a pályázatot akkor lehet benyújtani, ha a költségvetésben megtervezett 
könyvkeret felett ad támogatást a képviselő-testület. Jogszabály szerint az ez évi könyvkeret 
mértékéig  pályázhat az intézmény, ez az idén 7-800 e Ft. Ez lehet a tartalék illetve a 
forráshiány terhére. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-
testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő 
határozatot:

45/2008.(III.26.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2004.(II.20.) NKÖM 
rendelet szerint pályázatot nyújt be a Nagyközségi Könyvtár állománygyarapítási 
összegének támogatására a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt 
pályázatra.
A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésében már jóváhagyott 
költségvetési támogatáson felül a könyvtári állománygyarapításra költségvetéséből 
200.000.- Ft-ot, azaz Kettőszázezer forint összeget biztosít.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az 
önkormányzat költségvetéséből biztosított összeget a Nagyközségi Könyvtár 
állománygyarapítására használja fel.
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Felelős: polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. április 18.

9./ A Dömsöd Dabi szigeti út 2720/7 hrsz. ingatlan felajánlása önkormányzati tulajdonba
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester: A napirendi pontot a TFB. megtárgyalta és javasolja, hogy 500.-
Ft./m2. árat ajánljanak fel a területért. 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatot:

46/2008.(III.26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz Szappanos 
Antal Kunszentmiklós, Munkácsy M. u. 11.szám alatti lakosnak az alábbiak szerint.
A képvuselő-testület közút kialakítása céljából meg kívánja vásárolni a dömsödi 2720/7 
Hrsz-ú , 459 m2 területű ingatlant 500 Ft/m2 áron.

A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a vételi ajánlatot a 
tulajdonossal közölje.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10./ A Dömsöd Öreghegyi szőlők 6678/3 hrsz. ingatlan rendezése- közút szélesítése
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Varga Judit műszaki tanácsos: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a panaszos, aki 
kérte az intézkedést, tenne is azért, hogy normalizálódjon a közlekedés, hajlandó 
megvásárolni a leválasztandó 140 m2 területet,  2 méteres csíkot, az önkormányzati úthoz. 
Kéri, hogy a járulékos költségeket az önkormányzat vállalja. 

Bencze István polgármester: Méltányosnak tartja a kérést, az önkormányzatnak kötelessége 
utat biztosítani, a hol építési engedélyt ad ki. Az így kialakított út mérete 4 méter széles lenne. 

A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következő határozatot:

47/2008.(III.26.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a dömsödi 6678/3 hrsz-ú közút szélesítésével 
kapcsolatos járulékos költségeket (földmérés díja, ügyvédi költségek) az önkormányzat 
vállalja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Bencze István polgármester: A vizitdíjról szóló népszavazási eredmény ismerete után 
felvetődött a kérdés, hogy ez mennyiben érinti a praxisok működését, milyen gondot jelent ez 
anyagiakban. Dr. Rókusfalvy Sylvia és Dr Hornyák Edit háziorvos juttatta el levelét, melyben 
kérték a visszavont támogatás újbóli biztosítását. A kérelmet most tájékoztatás végzett kapták 
meg a képviselők, a következő ülésen – bizottsági tárgyalás után – döntésre a testület elé 
terjeszti. Tudomása szerint a kormány már foglalkozik az ez évben kieső bevétel pótlásáról. 

Lázár József képviselő: A kerti hulladék égetéséről hoztak korábban rendeletet, nem tartják 
be, teli van a falu füsttel. Jó lenne, ha meghatároznának heti 2-3 napot, amikor lehet égetni. 

Dr. Vörös Andrea jegyző: Nem alkotott a képviselő-testület erre vonatkozó rendeletet. 
A hulladék égetése a környezetvédelmi törvény szabályai szerint tilos, aki ezt megszegi azzal 
szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhető. 
Azt kellene propagálni, hogy a szeméttelep  200 kg-ig ingyenesen fogadja a hulladékot, ezen 
kívüli zöldjáratokat szervez a Bio-Pannónia Kft.

Mészáros Pálné: Kérdezi, hogy nem lehetne valamilyen módon megoldani, hogy vasárnap is 
nyitva legyen a hulladéklerakó telep? A Somlyó teli van szeméttel, dömsödi lakosok 
utánfutóval viszik ki a szemetet. Vasárnap ér rá az állampolgár, a telep nincs nyitva, kiviszi a 
szigetbe. 

Varsányi Antal alpolgármester: A szeméttelep is ember dolgozik, a vasárnap számára is 
vasárnap, nem lehet elvárni a vasárnapi nyitvatartást. 
A Ráckevei önkormányzat tudomása szerint alkalmaz egy személyt, aki a Dunaparton eltüzeli 
a minden féle szemetet, köztük a műanyagot, egészségre ártalmas anyagokat,  ezt nagyon 
felháborító. 

 Vass Ilona könyvtáros: Meg lehetne-e oldani, hogy bevonva az iskolát, óvodát, a májusi 
napok előtt végig a gyerekekkel végig járni a Duna-partot és gyűjteni a hulladékot. Úgy 
gondolja, hogy elsősorban a gyerekekben kellene tudatosítani a környezet védelmét. A 
műanyag világában élünk, az országban minden felé óriási mennyiségű szemét mennyiség 
van.

Varsányi Antal alpolgármester: Azt is el tudná képzelni, hogy a képviselők és az 
önkormányzat egy fél napot rááldozna és gyűjtené a hulladékot.

Bencze István polgármester: Tudomása szerint a közeljövőben a Közút szervez ilyen akciót 
elsősorban az 51-s út mellett. Ezen kívül a Dunamenti Civil szervezetek – horgászok 
elsősorban – most szerveznek szemétgyűjtési akciót. A faluban – úgy gondolja nem nagyon 
van mit szedni, a közhasznúak rendszeresen kint vannak a területen, az üdülőterületen már 
inkább probléma. 

Lázár József képviselő javasolja, hogy a képviselők vegyenek részt egy fél napos 
szemétgyűjtési akción. 

Bencze István polgármester: Felmérik a munkatársakkal, hol van szükség a szemétgyűjtésre, 
és a következő ülésen döntenek. 
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(dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő eltávozott, jelenlévő képviselők száma: 10 fő) 

Csikós Lászlóné képviselő, OMK. igazgatója tájékoztatja a képviselőket a Dömsödi Napok 
rendezvénysorozat tervezett programjairól.
A kétnapos rendezvénysorozat első napján szombaton lovasnap, itt kérdezi meg a 
polgármestert, hogy a testvértelepülések delegációja jön-e, illetve lesz-e tűzoltó bemutató? 
Szombaton este megnyitó és bál, emlékérmek átadása, műsoros est, egy órás műsor, 
zeneiskola műsora és énekes produkció. 
A Lovasverseny szervezők kérték a majorett program illetve a hangos zene mellőzését. 

Varsányi Antal: Véleménye szerint bővíteni lehetne a lovaspályán tartandó megnyitót, 
köszöntőt, akár meghívásos alapon egy gyermekzenekar meghívásával (fúvószenekar)

Csikós Lászlóné: A Kiskunlacházi fúvós zenekarral két éve van kapcsolatuk, tudomása 
szerint 50 e Ft. fellépési díjért vállalnak szereplést. 

Bencze István polgármester: Lesznek testvérvárosi vendégek, de tűzoltó bemutatóra nem 
készülnek. 
A lovas rendezvény szervezőjét meg kell kérdezni a fúvós zenekar közreműködéséről. 

Varsányi Antal alpolgármester: A futóverseny megszervezését támogatja.

Csikós Lászlóné: Vasárnap az Anyák Napja jegyében -  kulturális programokkal folytatódik, 
– amennyiben az önkormányzat az elmúlt évhez hasonló nagyságú pénzösszeget biztosít – 
meghívnak néhány előadót. 
Tervben volt egy felnőtt színház meghívása, de lemondanak erről annak érdekében, hogy egy 
gazdagabb, több műfajú programot tudnak szervezni. (Pataki Attila, Tóth Vera, Ihos József) 
óvoda, művészeti iskola néptáncosai, társastáncosai adnak elő műsort. 

Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja, hogy a bál alkalmával helyezzenek el az OMK-ban 
egy jótékonysági célra adománygyűjtő kelyhet.  

Bencze István polgármester: Javasolja, hogy a lovas rendezvény megnyitása előtt, vagy utána 
egy rövid szünetet beiktatva felavatnák a tanösvényt. 

Varsányi Antal véleménye szerin a tanösvény avatására lenne alkalmas a kiskunlacházi 
fúvószenekar. 

Bencze István polgármester: Jobban örülne, ha Dömsödön inkább dömsödi gyerekek adnák a 
műsort. 

(Rövid vita) 

Csikós Lászlóné felhívja a Művészeti iskola tanárát, a program egyeztetése érdekében. 

Bencze István polgármester: A tanösvény átadásának időpontjára javasolja, hogy a lovas 
verseny megnyitása után, az első versenyszámot követően kerüljön sor. 
A tanösvény növényzetére vonatkozóan a TFB. ülésén hangzott el javaslat egy dömsödi 
illetőségű botanikus részéről. 
A TFB. elnöke felveszi kapcsolatot dr. Szujkó Imrénével.
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Csikós Lászlóné képviselő: A játszótér leendő helyével kapcsolatban elhangzott a szülők 
részéről az a javaslat, hogy esetleg az OMK. udvarán alakítanák ki a játszóteret. 

Varsányi Antal alpolgármester: Nem tartja igazán jó ötletnek, mert ha a játszótéren játszanak 
a kisgyerekek és szünetben kijön a 150 gyerek, akkor ők is megrohanják a játszóeszközöket. 

Bencze István polgármester: Felvetődött, hogy a Bajcsy Zs. úti szolgálati lakások 
értékesítéséből származó bevételből esetleg megvásárolják az OMK. területéhez szorosan 
kapcsolódó két ingatlant (Kenéz Zsuzsa és Sinkó-féle ingatlan) akkor az iskola udvar 
érintetlenül hagyásával ott kialakítható lenne a játszótér. Ideálisnak tartja, mivel központi 
helyen van, felügyelet alatt.

Patonai Istvánné: Alkalmasnak tartja pl. a Sportcsarnok előtti területet, ahol korábban is 
játékszerek voltak felállítva, a település valamennyi pontjáról egyforma távolságra van, 
iskolákhoz közel, szem előtt, a játékszerek megrongálása itt talán elkerülhető lenne. 

Balogh László Levente képviselő: A Kis-Duna parton lévő – régi piac helyén – is jó helye 
lenne a játszótérnek, árnyas, de alaposan körbe kellene keríteni. Jó elképzelés még a 
Szigetbecseihez hasonló BMX pálya kialakításának lehetősége, melyről már volt szó 
bizottsági ülésen, erre kifejezetten alkalmas lenne a régi piactér területe. 

Csikós Lászlóné képviselő tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az elmúlt napon 
Kiskunlacházán megyei népdal énekversenyen vettek részt dömsödi gyermekekkel, akik szép 
eredményeket értek el. Helyezést ért el Kátai Dóra, Vitáris Petra, Kővári Róza. 

A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen folytatta ülését. (Külön jegyzőkönyvben 
rögzítve.)

A zárt ülés után Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István Dr. Vörös Andrea
               polgármester körjegyző
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