
Egyik időjárási frontból ki, a másikba be, hideg frontból meleg
frontba, és fordítva. Így zárult a 2009-es év, ezt hozták az ünnepek.
Ugyanilyen lüktető, hektikus volt közéletünk is. Éppen ezért kívánok
nagyon nyugodt, boldog és sikeres újesztendőt minden dömsödi lakó-
társamnak! Nagyon jó lenne, ha végre egy vidám, gondtalan, minden-
ki számára a megújulást, megnyugvást hozó év várna ránk! Csak re-
mélni tudom, hogy a 2010-es év végén egy nagyot sóhajthatunk –
megkönnyebbülten –, hogy túl vagyunk a nehezén!

Addig azért még van mit tennünk! A közeljövő legfontosabb fel-
adata a költségvetési rendeletünk megalkotása, amely meghatározó
lesz az előttünk álló év gazdasági folyamataira. A múlt hónapban em-
lítettem a költségvetési koncepció kapcsán, hogy néhány tízmillió fo-
rinttal kevesebből tudunk gazdálkodni 2010-ben, mint tehettük ezt a
mögöttünk hagyott évben. Azért ez nem egyszerű feladat! Úgy elvon-
ni pénzeket az intézményeinktől, hogy a tartalom ne sérüljön, ez lesz
az igazi bravúr! Most aztán a vezetők, képviselők kreativitása tényleg
igazán „megmérettetik”. Lehet bizonyítani! Biztos vagyok abban,
hogy sikerül is!

Napjaink aktuális témája az egészségügy helyzete. Ez ránk, döm-
södiekre többszörösen is igaz, hiszen az egyik háziorvosi körzet gaz-
dára vár, és az ügyeleti rendszer sem működik igazán megnyugtató
módon. Az önkormányzati hírekben olvashatják: döntött a képvise-
lő-testület az 1. számú háziorvosi körzet pályázatairól. Egyhangú
döntéssel dr. Szőnyi Aliz nagyváradi doktornővel kívánunk szerző-
dést kötni. A szerződéskötés március–áprilisban jöhet létre, mivel a
doktornőnek honosítani kell a diplomáját, és a megfelelő okiratokat
be kell szereznie. Biztos vagyok abban – lévén fiatal doktornőről
van szó –, hogy hosszú évtizedekre megoldódik a körzet orvos kér-

dése. Addig továbbra is Rókusfalvy doktornő és Tóth doktor úr látja
el az idetartozó betegeket is.

Az egészségügy másik kardinális kérdése az orvosi ügyelet. A két
ünnep között felkerestek a FIDESZ helyi szervezetének vezetői –
Pánczél Károly képviselő úr kíséretében – és egy vaskos dossziét
adtak át, amely aláírásgyűjtő íveket tartalmazott. Az íveken több
mint kétezren írták alá azt az óhajt, hogy a képviselő-testület ismét
tűzze napirendjére az ügyelet kérdését, megvizsgálva a dömsödi
ügyeleti helyszín lehetőségét. Nos! Ha ez ennyire egyszerű dolog
lenne, már régen megoldottuk volna. Ha eljutott volna hozzám egy
aláírásgyűjtő ív, akkor én is aláírtam volna! Nem titok, hogy én sem
alszom nyugodtan az ügyelet miatt. Teljesen jogosak, megalapozot-
tak azok az aggályok, amelyek az orvosi ügyelet kapcsán felmerül-
nek. Csak emlékeztetni szeretném az olvasókat, hogy miért is kell
Ráckevére járnunk egészségügyi ellátásért abban az időszakban,
amikor a háziorvosaink nincsenek szolgálatban. Két oka volt, hogy
a ráckevei ügyelethez csatlakoztunk. Egyik ok az volt, hogy nem
volt húszmillió forintunk erre az egyébként fontos célra. De ez volt
a kisebb gond. A nagyobb gond az, hogy nincs egy olyan rendelőnk,
amely az ügyeleti rendszer jelenlegi szabályainak megfelelne. Az
ÁNTSZ a régi helyszínre (gyermekorvosi rendelő) már nem adott ki
új engedélyt, így a jelenlegi kényszerhelyzetben vagyunk. Az utóbbi
időben nagyon sok panasz, kifogás érkezett az ügyelet működésével
kapcsolatosan, így megkérem a ráckevei polgármester kollégámat,
hogy hívjon össze egy megbeszélést az érdekelt települések polgár-
mesterei és a szolgáltató részvételével. A cél az, hogy közösen keres-
sük az egészségügyi szolgáltatás színvonala, biztonsága javításának
további lehetőségét. Egy teljesen másik úton, az apaji polgármester
kollégámmal keressük a módját egy közös ügyelet kialakításának. Itt
is az évekkel ezelőtti problémákba ütközünk: pénz és épület meglété-
nek hiánya.

Azért örülök a FIDESZ aláírásgyűjtésének, mert az ívek átvételekor
Pánczél képviselő úr – a tavaszi választások után – ígéretet tett a kéz-
zelfogható segítségre! Ez azért reményt keltő, és ha nem is egyik nap-
ról a másikra, de valamilyen megoldást valószínűsít!

Karácsony előtt leesett az első hó is. Amilyen gyorsan jött, olyan
gyorsan el is olvadt, azért komoly gondot okozott az egész országban,
így nekünk is. Köszönöm Ispán Ignác képviselőtársamnak és Imre
Lászlónak, hogy nem kis bravúrral „életet leheltek” az IFA hókotrónk-
ba, és megtisztították az útjainkat.

Immár hagyományosan a Nyugdíjasok Karácsonyával és a Kará-
csonyi Koncerttel zárjuk az esztendőt. Így volt ez az idén is. Megnyu-
godva tapasztaltam, hogy igaz a pénz kevesebb, de a produkciók
színvonala nem csökkent. Az külön öröm, hogy a vendégművészek
nívós műsora mellett ismét a dömsödi fiatalok vitték a prímet!

Bencze István

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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www.domsod.hu

2010. január Ára: 150.- Ft

Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon,
S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.
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Szü let tek:
Juhász Zoltán – Gál Annamária

MÁTÉ
Berki Gusztáv – Csatári Tímea

CSABA
Kadók László – Fabók Szilvia

LÁSZLÓ LEVENTE

A 2009. decemberi számban hibásan
megjelent anyakönyvi adatért

elnézést kérünk. Helyesen:
Slezák Zoltán – Mucsi Edina

TÍMEA PETRA

Házasságot kötöttek:
Márkus János – Tóth Mónika

El huny tak:
Perjés Lajos 73 éves
Rubik Katalin sz. Cser Katalin 22 éves
Wágner József 72 éves
Ferenczik Károlyné

sz. Gábor Mária 66 éves

Anya köny vi hí rek

HÁZIORVOSI RENDELÉS
I. körzet:
Jelenleg helyettesítéssel üzemeltetve. 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103, 20/432-1033

A helyettesítés rendje:

II. körzet: 
Dr. Tóth István 
József Attila u. 8. 
Tel.: (24) 435-137, 30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig

csütörtök: 16.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Zrínyi út 8/a
Tel.: (24) 436-180, 30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig

kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153, 20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés
Dr. Vass Ferenc 
Szabadság u. 42. Tel.: (24) 434-998 
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig 

A Ma gyar Ko ro na
Gyógy    szer tár
nyit va tar tá sa:

Hétfőtől pén te kig: 7.30 – 18.30 
Szom ba ton: 7.30 – 12.00 

Tel.: +36-24-519-720

Ál lat or vo si ügye let
2010. január 16-17.

Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
+36-20-927-2366

2010. január 23-24.
Dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
+36-30-265-2515

2010. január 30-31.
Ifj. Dr. Fábián Miklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
+36-30-951-0507

2010. február 6-7.
Dr. Nagy Zoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
+36-20-934-7625

2010. február 13-14.
Dr. Vona Viktor

Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
+36-20-926-4293

2010. február 20-21.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
+36-20-924-2367

2010. február 27-28.
Dr. Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
+36-20-927-2366

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idő:

hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig.

Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelőintézettel szemben) 
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 14.00-ig

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 

Ön kor mány zat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lap zár ta: január 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várható meg je le nés: február eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze Ist ván,
Budainé Jutka, Csi kós Lászlóné, D. Nagy Ju dit,
dr. Do mon kos Já nos, Dulcz Dénes, Gáspár Lász -
ló, Habaczeller né Ju hász Judit, Jávorka Józsefné,
Kancsár Pé ter, Kővári Zoltán,  Mészáros Pálné,

Or bánné Kiss Ju dit, Orosz La josné, Richter Gyu -
láné, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Si ket Pé ter, Sza bó
And rea, Sza bó Pé ter, Tóth Ist ván, Var sá nyi An tal,

Vass Ilo na Györgyi, dr. Vörös Andrea

Ké szült 1000 pél dány ban. 

Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
tá mo ga tá sá val je le nik meg.

Sze dés, tör de lés, nyom da:
Press+Print Kft.

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

PE TŐ FI EM LÉK -
MÚ ZE UM

BBaazzssoonnyyii  AArraannyy
és

VVeeccssééssii  SSáánn  ddoorr

ál lan dó ki ál lí tá sa

NYIT VA TAR TÁS:
kedd, pén tek, szom bat:

1000 – 1600 órá ig

BE LÉ PŐ JE GYEK:
fel nőtt: 200 Ft;

nyug dí jas, di ák: 100 Ft
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te 2009.
de cem ber 16-i ülé sén az aláb bi dön té se ket hoz ta.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

180/2009. (XII. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ülés na pi -

rend jét az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:
1) Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
2) Be szá mo ló a két ülés kö zöt ti idő szak ese mé nye i ről
3) A köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a te le pü lé si fo lyé kony hul la dék

ke ze lé sé ről, szál lí tá sá ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról szó ló
6/2002. (VII. 24.) ren de let mó do sí tá sa

4) A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző
igény bevé te lé ről szó ló 8/1996. (IV. 2.) ren de let mó do sí tá sa 

5) Az épít mény adó ról és a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szó ló
23/2003. (XII. 18.) ren de let mó do sí tá sa

6) A he lyi ipar űzé si adó ról szó ló 4/1995. (VI. 6.) ren de let mó do sí tá sa
7) A köz tiszt vi se lők egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyei alap ját ké pe ző

2010. évi ön kor mány za ti cé lok meg ha tá ro zá sa
8) A dömsödi 756 hrsz-ú – Bajcsy-Zs u. 6. – (Bazsonyi-Vecsési Ki ál lí tó -

hely) fel épít mény ren del te té si mód vál toz ta tá sa
9) Szán dék nyi lat ko zat Bu da örs Vá ros és Érd Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor -

mány za ta ré szé re a KMOP-2009-4.7.1. „A tér sé gi köz szol gá la ti in for -
ma ti kai rend sze rek to vább fej lesz té se” cí mű pá lyá zat meg va ló sí tá sá hoz

10) A Csó nak ház bér be adá sá ra pá lyá zat ki írá sa
11) Együtt mű kö dé si szán dék nyi lat ko zat a Ma gyar Nem zet őr ség Pest

Me gyei Szer ve ze té vel
12) Na pi rend: 12.) RSD Par ti Sáv Ön kor mány za ti Tár su lás tár su lá si meg -

ál la po dá sá nak és ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sa
13) Az I. szá mú há zi or vo si kör zet re be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sa
14) Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va tal Ala pí tó Ok ira tá nak mó -

do sí tá sa
15) A kép vi se lő-tes tü let 2010. évi mun ka ter ve
16) A pol gár mes ter tá jé koz ta tá sa Dr. Vö rös And rea kör jegy ző 2009. évi

tel je sít mény ér té ke lé sé ről
17) Egye bek:
17.1. A köz vi lá gí tá si kar ban tar tá si szer ző dés meg kö té se
17.2. Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett fel leb be zés el bí rá lá sa

(zárt ülé sen)
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

1. Je len tés  a le járt ha tár ide jű tes tü le ti ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

181/2009. (XII. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

pol gár mes ter le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról szó ló tá jé koz -
ta tá sát.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

2.) A pol gár mes ter tá jé koz ta tá sa a két ülés kö zött el telt idő szak ese -
mé nye i ről

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

182/2009. (XII. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

pol gár mes ter két ülés kö zött el telt idő szak ban tett in téz ke dé se i ről szó ló
tá jé koz ta tá sát.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

3.) A köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a te le pü lé si fo lyé kony hul -
la dék ke ze lé sé ről, szál lí tá sá ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról szó ló
6/2002. (VII. 24.) ren de let mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen 3 nem sza va zat tal 1 tar tóz ko dás mel lett

meg al kot ta az aláb bi ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
16/2009. (XII. 19.) ren de le te

A köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a te le pü lé si fo lyé kony hul la dék
ke ze lé sé ről, szál lí tá sá ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról szó ló 6/2002.
(VII. 24.) ren de let mó do sí tá sá ról

A ren de let ha tály ba lé pé sé nek dá tu ma: 2010. ja nu ár 1.
A ren de let ki hir de té sé nek dá tu ma: 2009. de cem ber 19.

Csa tor nadí jak 2010. ja nu ár 1-jétől:
a.) la kos sá gi fo gyasz tó ese té ben: 295 Ft+ÁFA/m3

b.) kö zü le ti fo gyasz tó ese té ben: 437 Ft+ÁFA/m3

B) A te le pü lé si fo lyé kony hul la dék  szál lí tá si köz szol gál ta tás dí ja: 1200
Ft+ÁFA/m3

C.) Szenny víz ürí té si dí ja a szenny víz te le pen
a.) la kos sá gi fo gyasz tó ese té ben: 460 Ft+ÁFA/m3

b.) kö zü le ti fo gyasz tó ese té ben: 490 Ft+ÁFA/m3

4.) A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá gi köz szol gál ta tás
kö te le ző igény bevé te lé ről szó ló 8/1996. (IV. 2.) ren de let mó do sí tá sa 

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal 2 tar tóz ko dás mel lett meg al -

kot ta az aláb bi ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
17/2009. (XII. 19.) ren de le te

A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző
igény bevé te lé ről szó ló 8/1996. (IV. 2.) ren de let mó do sí tá sá ról

A ren de let ha tály ba lé pé sé nek dá tu ma: 2010. ja nu ár 1.
A ren de let ki hir de té sé nek dá tu ma: 2009. de cem ber 19.

A kép vi se lő-tes tü let 2010. ja nu ár 1. nap já tól a kom mu ná lis hul la dék -
szál lí tá si köz szol gál ta tás dí ját az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

A./
A köz szol gál ta tás dí ja ha von ta: 694 Ft+ÁFA/hó
– eb ből alap díj: 396,6 Ft+ÁFA
– ha von ta két ürí tés dí ja: 297,4 Ft+ÁFA
Min den to váb bi ürí tés dí ja: 137,3 Ft/+ÁFA/ürítés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2009. DECEMBER2009. DECEMBER
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1 db 1,1 m3-es kon té ner ürí té se: 3.352 Ft+ÁFA /ürítés
1 db 3 m3-es  kon té ner ürí té se: 12.192 Ft+ÁFA/ürítés
1 db 5 m3-es  kon té ner ürí té se: 20.317 Ft+ÁFA/ürítés
A sze mét te le pen tör té nő kom mu ná lis szi lárd hul la dék le ra kás dí ja:
a) ház tar tá sok ból szár ma zó hul la dék ese tén
/lakossági fogyasztók/: 3.679 Ft+ÁFA /tonna
b) zöld hul la dék el he lye zé se: 3.679 Ft+ÁFA /tonna
B./
A te le pü lé sen la kó hel  lyel ren del ke ző sze mé lyek (ingatlan tu laj do no sa,

használója) ré szé re az ön kor mány zat a szol gál ta tó val meg kö tött meg ál la -
po dás alap ján ked vez ményt biz to sít. 

A köz szol gál ta tás ked vez mé nyes ha vi dí ja: 495,7 Ft +ÁFA/hó
– eb ből alap díj: 396,5 Ft+ÁFA/hó
–  ürí té si díj: 99,2 Ft+ÁFA/hó
ha vi dí jon fe lü li min den to váb bi ürí tés ked vez mé nyes dí ja: 45,8

Ft+ÁFA/ürítés
Üdü lőtu laj do no sok ese té ben a szol gál ta tás igény be vé te le áp ri lis 1-jé től

ok tó ber 31-ig kö te le ző.
A sze mét te lep re a dömsödi la ko sok és üdü lők ál tal ki szál lí tott zöld- és

ház tar tá si kom mu ná lis hul la dék al kal man ként 200 kg men  nyi sé gig díj -
men te sen le rak ha tó.

5.) Az épít mény adó ról és a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról
szó ló 23/2003. (XII. 18.) ren de let mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -

le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
18/2009. (XII. 19.) ren de le te

Az épít mény adó ról és a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szó ló
23/2003. (XII. 18.) ren de let mó do sí tá sa

A ren de let ha tály ba lé pé sé nek dá tu ma: 2010. ja nu ár 1.
A ren de let ki hir de té sé nek dá tu ma: 2009. de cem ber 19.

A kép vi se lő-tes tü let az épít mény adó mér té két 2010. ja nu ár 1. nap já -
val az üdü lő in gat la nok ese té ben 550 Ft/m2-ben, a ke res ke del mi egy sé -
gek és szál lás épü let ese té ben 350 Ft/m2-ben, egyéb épü let ese té ben 300
Ft/m2-ben ál la pí tot ta meg. A kép vi se lő-tes tü let a kom mu ná lis adó mér té -
két nem emel te.

6.) A he lyi ipar űzé si adó ról szó ló 4/1995. (VI. 6.) ren de let mó do sí tá sa
(Sza va zás módja:minősített  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal 2 tar tóz ko dás mel lett meg al -

kot ta az aláb bi ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
19/2009. (XII. 19.) ren de le te

A he lyi ipar űzé si adó ról szó ló 4/1995. (VI. 6.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ha tály ba lé pé sé nek dá tu ma: 2010. ja nu ár 1.
A ren de let ki hir de té sé nek dá tu ma: 2009. de cem ber 19.

A he lyi ipar űzé si adó ról szó ló ren de let mó do sí tá sa tech ni kai jel le gű,
sem az adó mér té két sem az adó ked vez mé nye ket nem érin tet te. 

7.) A köz tiszt vi se lők egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyei alap ját ké -
pe ző 2010. évi ön kor mány za ti cé lok meg ha tá ro zá sa

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

183/2009. (XII. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te meg tár gyal -

ta „A köz tiszt vi se lők kel egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyei alap ját ké pe ző
2010. évi ön kor mány za ti cé lok meg ha tá ro zá sa” cí mű elő ter jesz tést, és az
aláb bi ha tá ro za tot hoz za.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Dömsöd
Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lők kel
szem ben a 2010. év re tá masz tan dó tel je sít mény kö ve tel mé nyek alap já ul
az aláb bi cé lo kat ha tá roz za meg:

A pol gár mes te ri hi va tal ügy in té zésé ben a szol gál ta tói jel leg ér vé nye sí -
té se, és fo ko zot tan ér vé nye sül je nek a pol gár ba rát igaz ga tás esz kö zei és
mód sze rei. Az ügy fe lek tel jes kö rű tá jé koz ta tá sa és fel vi lá go sí tá sa, a le he -
tő sé gek hez ké pest egy sze rű sí te ni kell az el já rá so kat.

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 2004. évi CXL. tör vény (Ket.) át fo gó mó do sí tá sá val ös  sze füg gés -
ben az új jog sza bály ok meg fe le lő szak mai szín vo na lú el sa já tí tá sa és al -
kal ma zá sa. A ma gas szín vo na lú szak mai mun ka ér de ké ben a köz tiszt vi se -
lők to vább kép zé sé nek biz to sí tá sa. 

A fel ügye le ti szer vek ál tal vég zett el len őr zé sek és vizs gá la tok, to váb bá
a bel ső el len őr zés  meg ál la pí tá sai és ja vas la tai alap ján in téz ke dé si terv ké -
szí té se, és az in téz ke dé sek fo ko zott vég re haj tá sa.

Rész vé tel a gaz dál ko dá si fo lya ma tok kor sze rű sí té sé ben. Az ön kor mány -
zat költ ség ve té si le he tő sé ge it fi gye lem be vé ve tö re ked ni kell az in teg rált
gaz dál ko dá si és in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sá ra és mű köd te té sé re.

A fel ada tok el lá tá sa so rán to vább ra is tö re ked ni kell az ön kor mány za ti
va gyon ha té kony hasz no sí tá sá ra.

Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a fel adat el lá tás fel tét ele it biz to sí tó in -
téz mé nyi va gyon ál la gá nak meg óvá sá ra, fel újí tá sá ra, az in téz mé nyi be vé -
te lek be sze dé sé re, a hát ra lé kok csök ken té sé re.

Az ön kor mány za ti ren de le tek hatályosulásának fo lya ma tos vizs gá la ta,
a szük sé ges ren de let mó do sí tá sok el ké szí té se. 

Az út fel újí tá si terv kö vet ke ze tes vég re haj tá sa, an nak meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben pá lyá za ti for rá sok fel ku ta tá sa.

A te le pü lés köz te rü le ti rend jé nek, tisz ta sá gá nak és ren del te tés sze rű
hasz ná la tá nak fo lya ma tos biz to sí tá sa. Ezek meg va ló sí tá sa ér de ké ben a
ha tó sá gi mun ka szín vo na lá nak ja ví tá sa.

A köz mun ka prog ram ki dol go zá sa, fo lya ma tos ak tu a li zá lá sa az ak tív
ko rú nem fog lal koz ta tott sze mé lyek fog lal koz ta tá sá nak meg va ló sí tá sá ra.
A köz fog lal koz ta tás sal kap cso lat ban a mun ka fel té te lek ja ví tá sa ér de ké -
ben a tár gyi fel té te lek (me le ge dő ki ala kí tá sa) és esz kö zök biz to sí tá sa.

Az ön kor mány zat tal szer ző dé ses jog vi szony ban ál ló köz szol gál ta tók
te vé keny sé gé nek fi gye lem mel kí sé ré se, rend sze res be szá mol ta tá sa. A
szol gál ta tás szín vo na lá val, mi nő sé gé vel kap cso la tos la kos sá gi igé nyek
fel mé ré se és szol gál ta tók fe lé tör té nő köz ve tí té se a fo gyasz tói elé ge dett -
ség ja ví tá sa ér de ké ben. 

A pá lyá za tok kal el nyer he tő ha zai és eu ró pai uni ós for rá sok fel hasz ná -
lá sá ban rej lő le he tő sé gek op ti má lis ki hasz ná lá sa, a ha zai és uni ós pá lyá -
za tok és pro jek tek ki dol go zá sa. A nyer tes pá lyá za tok el szá mo lá si és do -
ku men tá lá si rend jé nek be tar tá sa és el len őr zé se.

Az éves költ ség ve tés (kon cep ció, ren de let) el ké szí té se. Az éves költ -
ség ve tés vég re haj tá sa, az elő i rány zat ok pon tos ve ze té se, az ana li ti kák fo -
lya ma tos egyez te té se. A költ ség ve té si be szá mo lók I-III. ne gyed éves és
éves be szá mo lók ha tár idő ben tör té nő el ké szí té se.

Az ön kor mány za ti in téz mé nyek mű kö dé sé nek, gaz dál ko dá sá nak fo lya -
ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, el len őr zé se. Az in téz mé nyek to váb bi ösz tön -
zé se a költ ség kí mé lő, ra ci o ná lis gaz dál ko dás ra, pá lyá za tok ké szí té sé re.

A bel ső el len őr zé si rend szer és a fo lya mat ba épí tett elő ze tes és utó la gos
ve ze tői el len őr zé si rend szer (FEUVE) ha té kony mű köd te té se.

A he lyi adó be sze dés és a gép jár mű adó-be sze dés ha té kony sá gá nak biz -
to sí tá sa. Az adó be vé tel terv sze rin ti tel je sí té sét biz to sí tó in téz ke dé sek elő -
ké szí té se és vég re haj tá sa. Az adó el len őr zé sek ha té kony sá gá nak nö ve lé se,
az el len őr zé si mód sze rek szé le sí té se.

A hi va ta li mű kö dés alap do ku men tu ma i nak (SzMSz, ala pí tó ok irat ok,
bel ső sza bá lyo zó jel le gű egyéb do ku men tu mok, mun ka kö ri le írá sok stb.)
fo lya ma tos ak tu a li zá lá sa. 
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Az ÁROP szer ve zet fej lesz té si cé lú pá lyá za ti pro jekt ered mé nyes vég -
re haj tá sa.

Az ön kor mány za ti in téz mé nyek alap do ku men tu mai meg fe le lő sé gé nek
fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, szük ség ese tén mó do sí tá sa.

Az ön kor mány zat sa ját fenn tar tá sú in téz mé nye i nek jog sze rű és sza -
bály sze rű mű kö dé sé nek biz to sí tá sa. A tár su lá sok ban mű köd te tett in téz -
mé nyek kel kap cso la tos fel ada tok ma ra dék ta lan el lá tá sa. 

Az ön kor mány za ti in téz mé nyek és a hi va tal mun ká já nak ös  sze han go -
lá sa. 

Az ön kor mány zat internet por tál já nak kar ban tar tá sa, szol gál ta tá sa i nak
bő ví té se. La kos sá gi tá jé koz ta tó szol gál ta tás fej lesz té se.

A Pol gár mes te ri Hi va tal és  sze rű, költ ség ta ka ré kos gaz dál ko dá sá nak
biz to sí tá sa.

A te le pü lés fej lesz té si stra té gi ák meg va ló sí tá sá nak ér té ke lé se, meg fe le -
lő mó do sí tá sa. 

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a kör jegy zőt, hogy in téz ked jen a Pol gár -
mes te ri Hi va tal köz tiszt vi se lői 2010. évi egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé -
nyei meg ha tá ro zá sá ról.

Egy ben fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a kör jegy ző 2010.
évi tel je sít mény kö ve tel mé nye it – a Pol gár mes te ri Hi va tal 2009. évi ki -
emelt cél ki tű zé sei alap ján – ál la pít sa meg.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Dr. Vö rös And rea kör jegy ző

Ha tár idő: egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyek el ké szí té sé re 2010.
már  ci us 15.
Kör jegy ző tel je sít mény ér té ke lé sé re 2010. de cem ber 31.

8.) A dömsödi 756 hrsz-ú – Bajcsy-Zs u. 6. – (Bazsonyi-Vecsési Ki -
ál lí tó hely) fel épít mény ren del te té si mód vál toz ta tá sa

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

184/2009. (XII. 16.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ön kor -

mány zat tu laj do ná ban lé vő la ká sok és he lyi sé gek bér le té ről és a lak bé rek
mér té ké ről, va la mint az el ide ge ní té sük sza bá lya i ról szó ló 5/2006. (III.
31.) ren de let alap ján az aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

A kép vi se lő-tes tü let a Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alat ti 756 hrsz-ú
in gat la non lé vő épü le tet ko ráb ban bér la kás ként hasz no sí tot ta. Az épü let
je len le gi hasz no sí tá si mód ja kép ző mű vé sze ti ki ál lí tó hely.

A kép vi se lő-tes tü let a 756 hrsz-ú in gat la non lé vő épü le tet, mely ter mé -
szet ben Dömsöd, Bajcsy-Zs u. 8. szám alat ti kép ző mű vé sze ti ki ál lí tó hely -
nek fe lel meg, a to váb bi ak ban „ki ál lí tó hely” meg ne ve zés sel kö zös sé gi
cél ra kí ván ja hasz no sí ta ni, és he lyi vé dett ség alá he lye zi.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy
a fel épít mény ren del te té si mód vál to zá sá val ös  sze füg gő be jegy zé si ké rel -
met a kör ze ti föld hi va tal hoz be nyújt sa, és a be jegy zé si el já rás sal kap cso -
la tos egyéb jog nyi lat ko za to kat az ön kor mány zat he lyett, és  ne vé ben
meg te gye.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: fo lya ma tos

9.) Szán dék nyi lat ko zat Bu da örs Vá ros és Érd Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta ré szé re a KMOP-2009-4.7.1. „A tér sé gi köz szol gá la -
ti in for ma ti kai rend sze rek to vább fej lesz té se” cí mű pá lyá zat meg va -
ló sí tá sá hoz

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

185/2009. (XII. 16.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te Érd Me gyei

Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta meg ke re sé sé re vá la szol va, a KMOP-2009-

4.7.1. „A tér sé gi köz szol gá la ti in for ma ti kai rend sze rek to vább fej lesz té se”
pá lyá zat tal ös  sze füg gés ben az aláb bi ha tá ro za tot hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let nyi lat ko zik ar ról, hogy amen  nyi ben a Érd Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta ál tal az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv tá -
mo ga tá si rend sze ré hez a KMOP-2009-4.7.1. Ope ra tív Prog ram ke re té -
ben be nyúj tás ra ke rü lő pro jekt ja vas lat tá mo ga tás ban ré sze sül és meg va -
ló sul, úgy a ki ala kí tás ra ke rü lő ASP köz pont hoz az ön kor mány zat az ed -
dig is mert té vált fel té te lek kel csat la koz ni kí ván.

A kép vi se lő-tes tü let szán dék nyi lat ko zat, je len in for má ci ók bir to ká ban
sem a pá lyá za ti ön rész át vál la lá sát, sem egyéb pénz ügyi kö te le zett ség vál -
la lást nem tar tal maz.

A kép vi se lő-tes tü let a fen ti ha tá ro zat ban fog lal tak sze rint fel ha tal maz za
Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a szán dék nyi lat ko za tot alá ír ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván
Ha tár idő: azon nal

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

186/2009. (XII. 16.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te Bu da örs

Vá ros Ön kor mány za ta meg ke re sé sé re vá la szol va, a KMOP-2009-4.7.1.
„A tér sé gi köz szol gá la ti in for ma ti kai rend sze rek to vább fej lesz té se” pá -
lyá zat tal ös  sze füg gés ben az aláb bi ha tá ro za tot hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let nyi lat ko zik ar ról, hogy amen  nyi ben a Bu da örs Vá -
ros Ön kor mány za ta ál tal az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv tá mo ga tá si
rend sze ré hez a KMOP-2009-4.7.1. Ope ra tív Prog ram ke re té ben be nyúj -
tás ra ke rü lő pro jekt ja vas lat tá mo ga tás ban ré sze sül és meg va ló sul, úgy a
ki ala kí tás ra ke rü lő ASP köz pont hoz az ön kor mány zat az ed dig is mert té
vált fel té te lek kel csat la koz ni kí ván. A kép vi se lő-tes tü let szán dék nyi lat ko -
zat, je len in for má ci ók bir to ká ban sem a pá lyá za ti ön rész át vál la lá sát, sem
egyéb pénz ügyi kö te le zett ség vál la lást nem tar tal maz.

A kép vi se lő-tes tü let a fen ti ha tá ro zat ban fog lal tak sze rint fel ha tal maz za
Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a szán dék nyi lat ko za tot alá ír ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván
Ha tár idő: azon nal

10.) A Csó nak ház bér be adá sá ra pá lyá zat ki írá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

187/2009. (XII. 16.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ön kor -

mány zat tu laj do ná ban lé vő 232 hrsz-ú, ter mé szet ben Dömsöd, Kö zép ső-
Du na part 13. szám alatt lé vő „Csó nak ház” in gat lan bér beadá sá ra vo nat -
ko zó pá lyá za ti fel hí vást jó vá hagy ja.

A kép vi se lő-tes tü let a pá lyá za ti fel hí vást a hely ben szo ká sos mó don, il -
let ve leg alább egy in gat lan for gal ma zás ra sza ko so dott internetes por tá lon
te szi köz zé.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé re 2009. de cem ber 31.

11.) Együtt mű kö dé si szán dék nyi lat ko zat a Ma gyar Nem zet őr ség
Pest Me gyei Szer ve ze té vel

(Sza va zás módja: egyszerű  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

188/2009. (XII. 16.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te együtt mű -

kö dé si szán dé kát fe je zi ki a Ma gyar Nem zet őr ség Pest Me gyei szer ve ze -
té vel. 
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A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy
a Ma gyar Nem zet őr ség gel együtt mű kö dé si meg ál la po dás fel tét ele i ről –
ennek ke re té ben a dömsödi pa rancs nok szá má ra iro da he lyi ség biz to sí tá -
sá ról – tár gyal jon. 

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a pol gár mes tert, hogy az együtt mű kö dé si
meg ál la po dást dön tés re ter jes  sze a kép vi se lő-tes tü let ülé se elé.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: meg ál la po dás elő ter jesz té se 2010. feb ru á ri tes tü le ti ülés re

12.) Na pi rend: 12.) RSD Par ti Sáv Ön kor mány za ti Tár su lás tár su -
lá si meg ál la po dá sá nak és ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

189/2009. (XII. 16.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te a Rác ke vei

(So rok sá ri)-Du na-ág víz gaz dál ko dá sá nak és víz mi nő sé gé nek ja ví tá sa tár -
gyá ban, „A szennyezőanyagok ki ve ze té se a par ti sáv ból” el ne ve zé sű pro -
jekt meg va ló sí tá sa ér de ké ben, össz hang ban a ko ráb bi  134/2008. (XI. 10.)
Kt. szá mú és 67/2009. (V. 13.) Kt. szá mú ha tá ro za ta i val meg hoz ta az
aláb bi ha tá ro za tot: 

1.
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te egyet ért az -

zal, hogy az RSD Par ti Sáv Ön kor mány za ti Tár su lás „A szennye ző -
anyagok ki ve ze té se a par ti sáv ból” el ne ve zés sel, a pro jekt Rész le tes
Meg va ló sít ha tó sá gi Ta nul má nyá ban fog lalt tar ta lom mal, pá lyá za tot
nyújt son be az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv Kör nye zet és Ener gia
Ope ra tív Prog ram – 2009 – 2.2.1. komp lex víz vé del mi be ru há zá sok pá -
lyá za ti konst ruk ció ke re té ben. El fo gad ja to váb bá, hogy az RSD Par ti
Sáv Ön kor mány za ti Tár su lás a pro jekt vég re haj tá sa so rán a ta gi ön kor -
mány zat ok, mint a pro jekt kö zös ked vez mé nye zett je i nek a meg bí zá sa
alap ján, a pro jekt le bo nyo lí tá sá ért fe le lős pro jekt gaz da ként jár el.

2.
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te az RSD Par -

ti Sáv Ön kor mány za ti Tár su lás 2009. jú li us 9. nap ján kelt tár su lá si
meg ál la po dá sá nak a pá lyá za ti elő írá sok alap ján tör té nő mó do sí tá sát je len
ha tá ro zat mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sít ja. A kép vi se lő-tes tü let
fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert a mó do sí tá sok kal egy sé ges
szer ke zet be fog lalt Tár su lá si Meg ál la po dás alá írá sá ra.

3.
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te az RSD Par -

ti Sáv Ön kor mány za ti Tár su lás 2009. jú li us 9. nap ján kelt Ala pí tó Ok -
ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sít ja, és egy ben fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a ha tá ro za ti ja vas lat mel lék le tét ké pe ző, a je len mó -
do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok irat alá írá sá ra.
1./ Az Ala pí tó Ok irat 4. pont ja az aláb bi ak sze rint mó do sul:
Az ala pí tás ide je: 2009. jú li us 27.
2./ Az Ala pí tó Ok irat 10. pont ja (a költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé -
ge) az aláb bi szak fel ada tok kal egé szül ki:
Alap szak fel ada tok (a meg ne ve zés ha tá lyos 2009. de cem ber 31. nap -
já ig)
70101-5 Sa ját vagy bé relt in gat lan hasz no sí tá sa
Alap szak fel ada tok (a meg ne ve zés ha tá lyos 2010. ja nu ár 1-jé től)
681000 Sa ját tu laj do nú in gat lan adás vé te le
682002 Nem la kó in gat lan bér be adá sa, üze mel te té se

4.
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te az RSD Par -

ti Sáv Ön kor mány za ti Tár su lás – a Tár su lá si Ta nács ál tal a 18/2009.
(XI. 17.) TT szá mú ha tá ro zat tal már el fo ga dott – Szer ve ze ti és Mű kö dé -
si Sza bály za tát jó vá hagy ja. 

5.
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te kö te le zett -

sé get vál lal a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges sa ját for rás biz to sí tá -

sá ra az egy sé ges szer ke zet be fog lalt Tár su lá si Meg ál la po dás XI. fe je ze -
té ben fog lal tak sze rint. A te le pü lés re eső sa ját for rás ös  sze ge: 182.520
Ft az zal, hogy a Tár su lá si Meg ál la po dás ban rög zí tett fi nan szí ro zá si arány
eset le ges vál to zá sá ból ere dő sa ját for rás ki egé szí té sét Dömsöd Nagy köz -
sé gi Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te – össz hang ban a Tár su lá si Meg ál -
la po dás XI. fe je ze té ben fog lal tak kal – leg fel jebb +1% ere jé ig vál lal ja.

6.
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te a pro jekt ke -

re té ben a tá mo ga tás sal lét re jött és a Tár su lá si Meg ál la po dás ban fog lal tak
sze rint a tu laj do ná ba ke rü lő esz kö zök, lé te sít mé nyek mű köd te té sé nek
fe de ze tét biz to sít ja. 

7.
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te kö te le zett -

sé get vál lal a pá lyá zat ban sze rep lő díj kép zé si el vek és díj szin tek al kal ma -
zá sá ra a pro jekt meg va ló sí tá sát kö ve tő en,  a pro jekt  jö ve de lem igé nyé nek
a díj ba va ló be épí té sé vel. 

8.
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te kö te le zett -

sé get vál lal ar ra, hogy a pro jekt ke re té ben meg va ló su ló ele mek üzem be
he lye zé sé től szá mí tott 5 évig az új ele mek re vo nat ko zó an csa tor na díj tá -
mo ga tást nem igé nyel. 

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter 
Ha tár idő: 2009. de cem ber 31.

13.) Az I. szá mú há zi or vo si kör zet re be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

190/2009. (XII. 16.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a dömsödi I.

szá mú fel nőtt há zi or vo si kör zet be töl té sé re be ér ke zett pá lyá za to kat ér té -
kel te, és az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

A kép vi se lő-tes tü let dr. Szőnyi Alízzal köt meg bí zá si szer ző dést a döm-
södi I. szá mú fel nőtt há zi or vo si kör zet há zi or vo si fel ada ta i nak el lá tá sá ra.

A kép vi se lő-tes tü let meg bíz za Bencze Ist ván pol gár mes tert a há zi or vo -
si fel ada tok kal ös  sze füg gő meg bí zá si szer ző dés és az or vo si la kás ra vo -
nat ko zó bér le ti szer ző dés meg kö té sé re. 

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: szer ző dés kö tés re 2010. ja nu ár 31.

14.) Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va tal Ala pí tó Ok ira tá -
nak mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

191/2009. (XII. 16.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a 2008. évi

CV. tör vény ben biz to sí tott jog kör ében  Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes -
te ri Hi va tal ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sít ja:

Az Ala pí tó ok irat 6.2.1/ pont ja sze rin ti alap te vé keny sé ge az aláb bi ak -
kal ki e gé szül:

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea kör jegy zőt, hogy a költ -
ség ve té si szerv  ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke ze tű
szö ve ge zé sét ké szít se el, és nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból a Ma gyar Ál -
lam kincs tár il le té kes szer vé hez nyújt sa be.

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző
Ha tár idő: azon nal

Szak ága zat Szak fel adat
Szá ma Ne ve Szá ma Ne ve
862100 Ál ta lá nos járóbeteg el lá tás 862101 Há zi or vo si alap el lá tás
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15.) A kép vi se lő-tes tü let 2010. évi mun ka ter ve
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

192/2009. (XII. 16.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a kép vi se lő-

tes tü let 2010. évi mun ka terv ét az elő ter jesz tés sze rint el fo gad ja.
A mun ka terv a ha tá ro zat mel lék le te.
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, dr. Vö rös And rea kör jegy ző
Ha tár idő: fo lya ma tos

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
2010. évi ülés ter ve

2010. ja nu ár 27.
2010. ja nu ár 28.: Dömsöd–Apaj kép vi se lő-tes tü le te i nek együt tes ülése

Az ülés hely szí ne: Apaj
2010. feb ru ár 8.: Vál lal ko zók fó ru ma

2010. feb ru ár 15. 
2010. már ci us 31.
2010. áp ri lis 28.
2010. má jus 26.
2010. jú ni us 30.

2010. au gusz tus 11.
2010. au gusz tus: Köz meg hall ga tás az üdü lőla kos ság hely ze té ről

2010. szep tem ber 15.
2010. szep t. 29. Dömsöd–Apaj kép vi se lő-tes tü le te i nek együt tes ülése. Az

ülés hely szí ne: Dömsöd

A kép vi se lő-tes tü let az ülé sek meg hí vó ját és a na pi ren det a tes tü le ti
ülést meg elő ző en a www.domsod.hu ön kor mány za ti hon la pon és a Pol -
gár mes te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján köz zé te szi. 

16.) A pol gár mes ter tá jé koz ta tá sa dr. Vö rös And rea kör jegy ző
2009. évi tel je sít mény ér té ke lé sé ről

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

193/2009. (XII. 16.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te, Novák Pál

Apaj Köz ség pol gár mes ter ének vé le mé nyét is fi gye lem be vé ve, Bencze
Ist ván pol gár mes ter nek dr. Vö rös And rea kör jegy ző 2009. évi tel je sít -
mény ér té ke lé sé ről szó ló tá jé koz ta tá sát el fo gad ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

194/2009. (XII. 16.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te Bencze Ist -

ván pol gár mes ter ja vas la tát tá mo gat va az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta.
A kép vi se lő-tes tü let dr. Vö rös And rea kör jegy ző nek, Zsol dos Gáborné

gaz da sá gi ve ze tő nek és Jaksa Istvánné víz mű ve ze tő nek 2006-2009. idő -
szak ban vég zett mun ká juk el is me ré se ként egy ha vi il let mény nek meg fe le -
lő ös  sze gű ju tal mat biz to sít az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve té sé ből.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a ju tal -
mak ki fi ze té sé ről gon dos kod jon.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

17.) Egye bek: 17.1. A köz vi lá gí tá si kar ban tar tá si szer ző dés meg kö -
té se

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen sza va zat tal 2 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta

az aláb bi ha tá ro za tot:

195/2009. (XII. 16.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Dömsöd

Nagy köz ség köz vi lá gí tá si ak tív ele me i nek üze mel te té si, kar ban tar tá si
szer ző dé sét az ELMŰ-ÉMÁSZ Há ló za ti Kft.-vel kö ti meg 2010. év re.

Az aján la tok kö zül a „Csil lag fény” köz vi lá gí tá si cso ma got vá laszt ja,
mely nek éves dí ja brut tó 2.116.820 Ft.

A kép vi se lő-tes tü let meg bíz za Bencze Ist ván pol gár mes tert a szer ző dés
meg kö té sé re.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: szerződéskötésre 2009. de cem ber 31.

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv sze rin ti ülé sé nek idő -
pont ja 2010. ja nu ár 27., ja nu ár 28-án Apaj Köz ség Kép vi se lő-tes tü le -
té vel együt tes ülést tart Apajon.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i -
ről ké szült jegy ző köny vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek a
www.domsod.hu ön kor mány za ti hon la pon ol vas ha tók. A jegy ző köny vek
ol va sá sá ra a Nagy köz sé gi Könyv tár ban in gye nes internetes hoz zá fé rést
biz to sí tunk. 

A kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i nek meg hí vó it a pol gár mes te ri hi -
va tal hir de tő táb lá ján, és az ön kor mány za ti hon la pon tes  szük köz zé. Az
ön kor mány za ti ren de le te ket a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján hir -
det jük ki, és az ön kor mány za ti hon la pon is közzétesszük.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te

ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Döm söd múlt já ból ál lan dó hely tör té ne ti ki ál lí tás a könyv tár ban
Ko vács Lász ló ta ní tó úr gyűj te mé nyé ből. Nyit va tar tás a könyv tá ri
nyit va tar tá si rend sze rint.

ENER GIA TOR NA
Az egész sé ges élet mód je gyé ben, szerdán ként 19.00 órá tól.
Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály

MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓ BÁI
Pén te ken ként 18.00 órá tól a Szé che nyi úti Ál ta lá nos Is ko lá ban

NYUG DÍ JAS KLUB
Két he ten te ked den (pá ros hé ten).
Ve ze ti: Ferenczi Lászlóné

SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Kedden ként az Irin gó Szín ját szó Kör pró bái 18.00 óra kor.
Ve ze ti: Feketéné Párkányi Éva

KI ÁL LÍ TÁS
Óvo dá sok és is ko lá sok al ko tá sa i nak be mu ta tó ja az OMK elő te ré ben.

FEL HÍ VÁS KI ÁL LÍ TÁS RA
Ipa ro sok, vál lal ko zók te vé keny sé gét be mu ta tó ki ál lí tás ra hí vunk
min den vál lal ko zó ked vű be mu tat ko zót.

BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

PROG RA MOK AZ OMK-BAN
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2009 a fé le lem éve volt. Rög tön meg is ma -
gya rá zom, hogy mi ért pla gi zál tam Clouzot,
fran  cia ren de ző nép sze rű film jé nek cí mé ből (A
fé le lem bé re Yves Montand főszereplésével).
Ta lán né há nyan em lé kez nek az egy év vel ez -
előt ti írá som ra, amely ben fé lel me im nek, két sé -
ge im nek ad tam han got. Tar tot tam a most mö -
göt tünk ha gyott év től. De nem csak én vol tam
így, ha nem pol gár mes ter kol lé gá im mal te le vol -
tunk meg vá la szo lat lan kér dé sek kel. Ér te kez le -
te ken és kö tet len be szél ge té sek so rán szin te
min  den ki meg fo gal maz ta ag gá lya it a kor mány -
za ti in téz ke dé sek kel kap cso lat ban. Ho gyan fog -
juk az el vo ná sok mi att ki esett be vé telt pó tol ni?
Tud juk-e a 13. ha vi fi ze tés el vo ná sá val je len tős
jö ve de lemcsök ke nést szen ve dett köz al kal ma -
zot tak, köz tiszt vi se lők élet szín vo na lát né mi -
képp sta bi li zál ni? Az elő re ve tít he tő lik vi di tá si
gon do kat va jon hogy tud juk meg ol da ni? Tu -
dunk-e ilyen kö rül mé nyek kö zött fej lesz te ni,
vagy csak a túl élés a cél? Meg an  nyi meg vá la -
szo lat lan kér dés, ame lyek csak táp lál ták a fé lel -
mün ket. Azért ezt nem úgy kell ér te ni, hogy
resz ket tünk a fel adat tól, és nem bíz tunk ab ban,
hogy ta lá lunk meg ol dást a ba ja ink ra. De an  nyi
is me ret len buk ta tót sej tet tünk a fel ada tok or vos -
lá sá ban, amen  nyi az utób bi húsz év ben nem -
igen volt! Így in dult az év, az tán – ha rö vi den
aka rom ki fe jez ni – meg ol dot tuk!

Meg ol dot tuk, ta lán kön  nyeb ben is, mint azt
egy év vel ez előtt gon dol tam vol na. In téz mé -
nye ink mű kö dé se za var ta lan volt. Az is ko la és
az óvo da – a tár su lás jó té kony ha tá sa kö vet kez -
té ben – ta lán még jobb kö rül mé nyek kö zött dol -
goz ha tott, mint az elő ző esz ten dő ben. Ezt azért
nem sok ön kor mány zat mond hat ta el ma gá ról! 

A költ ség ve tés meg al ko tá sá val in dult az esz -
ten dő. Kép vi se lőtár sa im mal, a köz vet len mun -
ka tár sa im mal na gyon ala pos, cél tu da tos mun -
kát vé gez tünk az ös  sze ál lí tá sa kor. A ter ve zett
hi ány mér té ke már elő reve tít et te, hogy min den
vál lalt fel ada tunk nak nem tu dunk ma ra dék nél -
kül ele get ten ni. Év köz be ni lik vi di tá si gon -
dunk már ek kor elő re ve tít he tő volt. Ez ab ban
mu tat ko zott meg, hogy nem tud tunk min den
eset ben a fi ze té si kö te le zett sé günk nek ha tár -
idő re ele get ten ni. A fi ze té si csú szás szin te az
egész évün ket vé gigkí sér te. Né mi képp de cem -
ber kö rül ér tük utol ma gun kat, így a 2010-es
év re nem vit tünk át ke zel he tet len adó ssá got.
Szo ro san a pénz ügyek hez tar to zik, hogy az
adó fi ze té si mo rál ez év ben sem ja vult. Azt azért
el kell mon da nom, hogy so kan él tek az aján la -
tunk kal, és üte mez ve tet tek ele get kö te le zett sé -
gük nek. Jó né há nyan vol tak olya nok is, akik bi -
zony „él vez ték” a be haj tá si el já rá sunk kel le -
met len kö vet kez mé nye it. 

Az év tör té né se it az ér dek lő dők hó nap ról hó -
nap ra vé gig kö vet het ték. Ezek fel so ro lá sa ta lán
már unal mas len ne az ol va sók nak, így in kább
ar ra em lé kez nék, hogy – vis  sza gon dol va a mö -
göt tünk ha gyott 365 nap ra – ren ge teg po zi tív él -
mén  nyel gaz da god tam, és bi zony volt jó né -
hány na gyon szo mo rú eset, ame lyet nem szí ve -

sen rak tá roz el az em ber az em lé kei kö zött.
Kez dem az utób bi val. Na gyon jól kez dő dött az
év, mert kö szönt het tem 102. szü le tés nap ján
dísz pol gá run kat, Lángné Zsu zsa né nit. Ek kor
még nem gon dol tam, hogy az tán né hány hó nap
múl va el mond ha tom a te me té sén a bú csú be szé -
de met. Szo mo rú va gyok emi att, de éle te itt ma -
radt kö zöt tünk pél da ként. 

Ami iga zán szo mo rú ság gal töl tött el az év so -
rán, ami az op ti miz mu so mat egy ki csit le csil la -
pí tot ta, az a fo lya mat volt, amely a sze mem előtt
zaj lott, és amely nek még ma sem lá tom a vé gét.
Na gyon ne héz er ről ír ni, mert az ilyen dol go kat
jobb el hes se get ni ma gá tól az em ber nek, jobb
úgy ten ni, mint ha min den rend ben len ne, és
nem len ne dol gunk ezek kel az ész re vé te lek kel.
Az el sze gé nye dés fo lya ma tá ról be szé lek! A
szo ci á lis te rü le ten dol go zó mun ka tár sa i mon kí -
vül ta lán sen ki nem éli át an  nyi ra kö zel ről azt a
ten den ci át, amely a pol gár mes ter sé gem alatt fo -
lya ma to san vé gig kí sért, és az utol só év re szin te
el vi sel he tet len mó don fel erő sö dött. Az úgy ne -
ve zett kö zép ré teg nek egy olyan vas tag sze le te
sze gé nye dett el, ve szí tet te el lá ba alól a ta lajt,
ame lyet so ha nem gon dol tam vol na. Nem fel -
ada tom en nek oka it bon col gat ni – bár va la mi -
kor ezt is meg kell ten nünk –, csak a tényt rög zí -
tem. Az utób bi idő ben olyan csa lá dok for dul tak
se gít sé gért hoz zánk, akik né hány éve még szo -
lid, de ren de zett kö rül mé nyek kö zött él ték éle -
tü ket. Élet vi te lük ben sem mi olyan jel zést nem
le he tett ész lel ni, amely a be kö vet ke ző baj ra
utalt vol na. Ezek a csa lá dok egy szer csak azt
vet ték ész re, hogy nem tud ják fi zet ni a köz üze -
mi szám lá i kat, il let ve csak nagy erő fe szí tés
árán, gon dot okoz a min den na pi lét fenn tar tás.
Ter mé sze te sen kö zöt tük is van nak olya nok,
akik leg alább an  nyi ra ma guk nak kö szön he tik
gond ja i kat, mint a meg vál to zott kö rül mé nyek -
nek. A nagy több ség azért nem ilyen, és ez a
nagy több ség se gít ség re szo rul. Se gí te ni kell ne -
künk, ön kor mány zat nak, és se gí te ni kell min -
den ki nek, aki nek egy jobb mi nő sé gű élet ada -
tott meg. Nem ar ra gon do lok, hogy nyúl junk a
zse bünk be, és ren dez zünk gyűj tést, ha nem ar ra,
hogy a te he tő sebb em be rek is me ret sé gi kö ré ben
is van nak ta lán olyan csa lá dok, akik ér de me sek
né mi se gít ség re úgy, hogy ne sé rül jön em be ri
mél tó sá guk, és ma gunk se érez zük úgy, hogy
ki hasz nál nak ben nün ket. Tu dom, nem egy sze rű
dol gok ezek, de na gyon re mé lem, hogy a ké ré -
sem nem utó pia, és nem föld től el ru gasz ko dott.
Mi lyen is az em be ri agy! Ezt az elő ző sza kaszt
bor zasz tó ne he zen hoz tam ös  sze. Biz tos va gyok
ab ban, hogy sok kal kön  nyeb ben fo gom a kö vet -
ke ző gon do la to kat meg fo gal maz ni!

Háááát! Ak kor néz zük a po zi tív él mé nye ket!
Há la Is ten nek, volt be lő le bő ven! Ezek azért
min den ki előtt is mert ese mé nyek, té nyek, így
csak né hány fél mon dat – kro no ló gi ai sor rend
nél kül – ami eszem be jut. 

Az év ele jén ér te sül tünk a So mo gyi B. ut cai
bel vi zes pá lyá za tunk si ke ré ről. Eh hez az idő -
szak hoz köt he tő az a dön té sünk, hogy meg vá sá -
rol juk az OMK mel let ti in gat lant. Ki gon dol ta
vol na ak kor kö zü lünk, hogy né hány hó nap pal
ké sőbb egy cso dá la tos ját szó ud var te rem tő dik a
nya kig érő gaz he lyén. Az egyik leg jobb dön té -
sünk volt a kö zel múlt ban. A ját szó ud var kap -
csán fel kell idéz nem azt a fo lya ma tot, azt az
össze fo gást, ame lyet ta pasz tal tam a tel jes el ké -
szül té ig. Pe da gó gu sok, szü lők, gye re kek szin te
„moz ga lom ként” él ték meg az al ko tás örö mét.
Sok ilyen ké ne a jö vő ben is! 

A Va len tin- és a töb bi bál, az is ko lai és OMK-
beli ren dez vé nyek, a nem ze ti ün ne pek meg em -
lé ke zé sei mind olyan kul tu rá lis él mé nye ket
adott a je len lé vők nek, ame lyet sem mi más nem
pó tol. Itt idé zem fel a III. Hal-Víz Nap meg is -
mé tel he tet len han gu la tát, a Dömsödi Na pok si -
ke rét, az itt ki tün te tet tek mél ta tá sát. Csak em lé -
kez te tő ül: vi téz Joó Sán dor dísz pol gá runk lett,
és Dömsödért Em lék ér met ka pott Ko vács Lász -
lóné, Var ga Gézáné, Bede Kor né lia és Ta kács
Ist ván. Fon tos ese mény volt au gusz tus 20-án a
Mil len ni u mi zász ló át vé te le Pánczél Kár oly
kép vi se lő úr tól, valamint a Szép Dömsödért ki -
tün te tő pla ket tek át adá sa az ar ra ér de me sek nek.

Ta vasz ra vá lasz tot tunk al jegy zőt dr. Bencze
Zol tán sze mé lyé ben, és a vá lasz tás kap csán ju -
tott eszem be, hogy az év utol só je len tős dön té -
se ként há zi or vost is vá lasz tot tunk az I. szá mú
kör zet be, dr. Szőnyi Aliz dok tor nőt.

Az év de re ká ra el ké szült a Gyer mek jó lé ti és
Csa lád se gí tő Szol gá lat iro da épü le té nek fel újí tá -
sa, aka dály men te sí té se, az ősz vé gé re pe dig az
Esze Ta más ut cai „zöld” par ko ló is hasz ná lat ba
ke rült. Szin te a rossz idő be áll tá ig folyt az út épí -
tés. Em lé ke ze tes volt a Varju Lász ló ál lam tit kár
úr rész vé te lé vel meg tar tott ün ne pé lyes út át adás
az uni ós pá lyá zat le zá rá sa ként. Eb ben az év ben
nyolc ut ca ka pott új kül sőt (szin te meg is mé tel -
he tet len) – re mé lem – min den ki örö mé re. 

A spor to lók ról, a sport ese mé nyek ről sem fe -
led kez he tem meg. A meg lé vő ne héz sé gek el le -
né re to vább ra is él Dömsödön a lab da rú gás, a
ké zi lab da, az autocross, a lo vas sport, a hor gá -
szat, most már a bir kó zás is, nyo mok ban az at lé -
ti ka – a sport sze re tő em be rek örö mé re! 

Men  nyi min den tör tént még, ami nem fér be -
le egy ilyen vis  sza pil lan tó írás ba! Szin te min den
órá nak megvolt a ma ga ese mé nye, és mind na -
gyon fon tos volt a ma ga ne mé ben, de a fel so ro -
lás ból most ki ma radt.

Be fe je zé sül is mét meg kell kö szön nöm min -
den ki nek, aki egy ki csit is se gí tett az el múlt év -
ben ab ban, hogy éle tünk zök ke nő men tes, vi -
dám és elő re mu ta tó le gyen! Az írá som le zá rá sa -
ként is mét íz lel ge tem a cí met, ame lyet ad tam az
év ér té ke lőm nek. A fé le lem éve… Ha ez most
tör tén ne meg, ak kor ta lán nem ezt vá lasz tom,
most azon ban már nem vál toz ta tok! 2009? Nem
volt kön  nyű év, vi szont vol tak olyan per cei,
órái, nap jai, ame lyet sem mi ért sem cse rél nék el!                                       

Bencze Ist ván

A félelem éve...
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Pályázati felhívás
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályáza-

tot hirdet a dömsödi 232 hrsz-ú, természetben a Dömsöd, Középső-
Dunapart 13. szám alatt lévő „Csónakház” ingatlan bérletére.

1./ Az ingatlan főbb adatai:
Használati módja: ifjúsági szálláshely, üdülő.
Az épület hasznos területe: 374,87 m2.

Az épület leírása:
Az ingatlan Dömsöd központi belterületén található a Duna partján.

Az ingatlant szilárdburkolatú úton lehet megközelíteni, az épület előtti
járda betonnal van burkolva. Az ingatlan ivóvíz, elektromos, szenny -
vízcsatorna és földgázvezeték közművekkel ellátott. A szálláshelyhez
tartozó udvar bekerített, részben burkolt, részben gondozott. 

Az épület a közelmúltban részlegesen felújításra, illetve bővítésre
került, amelynek során  a konyha átépítése révén főzőkonyhának is
alkalmas.

A szállásépület két szinten üzemel, a szálláshelyek különneműek. A
földszinten található szálláshely és melegítőkonyha-étterem, míg az
emeleten szálláshelyek kerültek kialakításra. A szállásokhoz ne men -
kénti WC és zuhanyozó-mosdó csoport létesült. Az összes szálló fé rő -
hely száma 30 fő, amelyek 8 szobára oszlanak szét.

A szálláshely egész évben üzemeltethető.

Az épületről bővebb információ a Polgármesteri Hivatal műszaki
csoportjától kérhető. (Tel.: +36-24-523-123)

2./ A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei:

A pályázatokat írásban két példányban kell benyújtani Dömsöd
Nagyközség Polgármesteri Hivatalába (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.)

A pályázatokat a képviselő-testület a Gazdasági és Műszaki Fej lesz -
tési Bizottság és a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegen-
forgalmi Bizottság véleménye alapján bírálja el. A képviselő-testület az
ajánlatok, és az üzleti terv tartalma alapján dönt, és az összességében
legkedvezőbb bérleti ajánlatot (bérleti díjra vonatkozó ajánlat a díj
összegére és a fizetési feltételekre is vonatkozik) tevő féllel köt bérleti
szerződést a képviselő-testület. Az ingatlant a bérlő szálláshely,
vendéglátás céljára használhatja. A pályázathoz mellékelni kell a
pályázó fejlesztési elképzeléseit és üzleti tervét. A pályázónak közoki-
rat egyszerű másolatának csatolásával, illetve a versenytárgyaláson az
eredeti közokirat bemutatásával igazolnia kell, hogy a kiírásban szerep -
lő üzletszerű tevékenység folytatására jogosult.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja és egyik pályázóval sem köt
szerződést. Ez utóbbi esetben kárigénnyel a pályázó nem léphet fel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. február 15.
Szerződéskötés: határozott időre, maximum 5 évre.
A helyiség albérletbe nem adható.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó pontos megnevezését,
– a kiírásban szereplő pályázati feltételek elfogadására vonatkozó

nyilatkozatot,
– a pályázó elképzeléseit (üzleti tervet) az ingatlan használatára,

hasznosítására vonatkozóan,
– a pályázati feltételek között szereplő egyéb dokumentumokat.

Dömsödi Ál ta lá nos
Ipar tes tü let
tá jé koz ta tó ja

Új faj ta mo dell a gya kor la ti szak kép zés re   

A Kö zép-ma gyar or szá gi Ipar tes tü le tek Szö vet sé ge a szak kép zés
gya kor la ti ré szé nek meg va ló sí tá sá ra új faj ta mo dellt dol go zott ki,
ame lyet el ső ként a kö vet ke ző tan év in du lá sa kor al kal maz nak elő ször
– nyilatkozta  Skribek Pál, a Kö zép-Ma gyar or szá gi Ipar tes tü le tek
Szö vet sé ge Köz hasz nú Nonprofit Kft. ügy ve ze tő je az MTI-nek.

Az Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé gé nek tag szer ve ze te, a Kö zép-
Ma gyar or szá gi Ipar tes tü le tek Szö vet sé ge ál tal be ve ze tett gya kor la ti
szak kép zés mo dell jét no vem ber 30-án mu tat ták be Vecsésen a töb bi
ré gió ipartestületeinek.

El mond ta: a mo dell lé nye ge, hogy a szö vet ség ál tal lét re ho zott
nonprofit kft. ös  sze fog ja a ré gi ó ban azo kat az ipa ro so kat, akik el ső -
sor ban a kéz mű ves szak má ban ipa ri ta nu lót fo gad nak, il let ve kap cso -
la tot tart az el mé le ti ok ta tást vég ző kép ző in té ze tek kel.

Skribek Pál hang sú lyoz ta, a nonprofit kft. le ve szi az ad mi niszt rá ci -
ós ter het a gya kor la ti kép zést vál la ló ipa ro sok ról, akik ez ál tal job ban
tud nak össz pon to sí ta ni a gya kor la ti tud ni va lók át adá sá ra. Ezenkí vül a
kft. úgy ne ve zett üzem kö zi mű he lye ket bé rel azok nak a ta nu lók nak,
akik nek a ta nu ló szer ző dést kö tő ipa ro sok nem tud ják biz to sí ta ni a
gya kor la ti kép zés egyes tech ni kai fel tét ele it.

Skribek Pál el mond ta, hogy az ipar tes tü le tek rend sze re sen fel ke re -
sik az ál ta lá nos is ko lák ban a 6-7-8. osz tá lyo kat, hogy se gít sék a ta nu -
ló kat a szak ma vá lasz tás ban. En nek so rán pél dá ul 23 ipar tes tü let köz -
re mű kö dé sé vel mint egy 10 ezer ta nu ló nak si ke rült leg alább 100 szak -
mát hely szí nen is be mu tat ni 200 vál lal ko zó se gít sé gé vel.

Az ügy ve ze tő igaz ga tó el mond ta, ed dig már mint egy 100 vál lal ko -
zó val szán dék nyi lat ko zat ban rög zí tet ték, hogy fo gad nak ipa ri ta nu ló -
kat, és ez a kör fo lya ma to san bő vül. Je len leg a hi ány szak mák gya kor -
la ti kép zé sé re kon cent rál nak.

Skribek Pál úgy ér té kel te, az ál ta luk ki dol go zott és más ipar tes tü -
le tek nek is aján lott mo del lel se gí ti a vég zős hall ga tók el he lyez ke dé -
sét, és jó a vál lal ko zá sok nak is, mert meg fe le lő en kép zett mun ka erőt
kap nak.

A mo dell anya gi hát te rét a ta nu lót fo ga dó vál lal ko zá sok szak kép zé -
si hoz zá já ru lá si be fi ze té se ad ja, ame lyet ez zel a mód szer rel ki le het
vál ta ni – tet te hoz zá az ügy ve ze tő igaz ga tó.

A fen ti tá jé koz ta tás sal kap cso lat ban bő vebb fel vi lá go sí tás sal ál lunk
az ér dek lő dők rendelkezésére:

Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let 2344 Dömsöd, Pe tő fi S. u. 11-13.,
tel.: +36-24-435-416.

Csiszár György al el nök: +36-30-3349-355.
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Va la men  nyi épí tő ipa ri ki vi te le zé si te vé keny -
sé get foly ta tó egyé ni és tár sas vál lal ko zás nak
be kell je lent kez nie leg ké sőbb 2010. ja nu ár 31-
ig a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma rá hoz.
A kor mány az épí té si be ru há zá sok meg va ló sí -
tá sá nak elő se gí té sé re, a lánc tar to zá sok vis  sza -
szo rí tá sa ér de ké ben eb ben az év ben több jog -
sza bály mó do sí tá sát kez de mé nyez te. A jog sza -
bály-mó do sí tá sok ered mé nye ként kö te le ző en
el ren del te az épí tő ipa ri ki vi te le zői nyil ván tar tás
ki ala kí tá sát a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka -
ma rá nál.  Az LXXVIII. Épí té si tör vény 39. §
(2) alap ján üz let sze rű gaz da sá gi te vé keny ség -
ként épí tő ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé get (a to -
váb bi ak ban: vál lal ko zó ki vi te le zői te vé keny -
ség) az foly tat hat, • aki nek az épí tő ipa ri ki vi te -
le zői te vé keny ség a te vé keny sé gi kö rei kö zött
sze re pel, to váb bá • ki vi te le zé si te vé keny ség hez
al kal mas szék hel  lyel, il let ve te lep hel  lyel ren -
del ke zik, • aki ren del ke zik az ál ta la foly ta tott
ki vi te le zé si te vé keny sé gi kö ré nek meg fe le lő
szak ké pe sí tés sel, vagy leg alább egy – ve le tag -
sá gi, al kal ma zott, vagy mun ka vég zés re irá nyu -
ló egyéb jog vi szony ban ál ló (pl.: meg bí zás) –
ilyen szak ké pe sí tés sel ren del ke ző szak mun kás -
sal és • aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A §
alap ján az épí té si ha tó sá gi en ge dély hez kö tött
te vé keny sé gek foly ta tá sa ese tén fe le lős mű sza -
ki ve ze tői fel ada tok el lá tá sá ra al kal mas sze -
mélyt al kal maz mun ka vi szony ban, tag sá gi
vagy meg bí zá si jog vi szony ban. Min den vál lal -
ko zó ki vi te le zői te vé keny sé get foly tat ni kí vá nó
vál lal ko zás és egyé ni vál lal ko zó kö te les az er re
irá nyu ló szán dé kát a vál lal ko zó ki vi te le zői
név jegy zé ket ve ze tő Ma gyar Ke res ke del mi és
Ipar ka ma rá hoz be je len te ni. Kö te les to váb bá az
EGT tag ál lam ok ból, a sza bad szol gál ta tás nyúj -
tás jo gá val ren del ke ző va la men  nyi szol gál ta tó
ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás nyúj tás ke re té ben
tör té nő vál lal ko zó ki vi te le zői te vé keny sé gét az
MKIK-hoz be je len te ni. Azon vál lal ko zá -
sok/vál lal ko zók, akik ki vi te le zői te vé keny sé -
gü ket 2009. ok tó ber 1. előtt már foly tat ták, il -
let ve meg kezd ték, azok ezen be je len té sü ket
leg ké sőbb 2010. ja nu ár 31-ig kö te le sek meg -
ten ni. Azon vál lal ko zá sok/vál lal ko zók, akik ki -
vi te le zői te vé keny sé gü ket 2009. ok tó ber 1.
után kez dik meg, azok be je len té sü ket a ki vi te -
le zői te vé keny ség meg kez dé sét kö ve tő, leg ké -
sőbb 5 mun ka na pon be lül kö te le sek meg ten ni.
A be je len tés mód ja: A http://regisztracio.
kivreg.hu/web/index.php?frame=Registration
link ről, il let ve a MKIK hon lap já ról
(www.mkik.hu) el ér he tő elekt ro ni kus re giszt -
rá ci ós szoft ver szá mí tó gé pen va ló ki töl té sé vel
le het a be je len tést meg ten ni. Szá mí tó gép pel
nem ren del ke ző ügy fe lek vagy az MKIK-nál,

vagy a te rü le ti ka ma rák ügy fél szol gá la ta in in -
gye ne sen be sze rez he tő, nyom dai úton elő ál lí -
tott nyom tat vány  ki töl té se és cég sze rű alá írá sa
után, pos tai úton nyújt hat ják be re giszt rá ci ós
ké rel mü ket az MKIK Épí tés ügyi Re giszt rá ci ós
Iro da – 1055 Bu da pest, Kos suth L. tér 6-8. cím -
re, vagy sze mé lye sen is be nyújt hat ják va la -
men  nyi te rü le ti ke res ke del mi és ipar ka ma ra
ügy fél szol gá la tán.  A be je len tést kö ve tő en, az
eset le ges vál to zás-be je len té si ké rel mü ket
ugyanezen űr lap fel hasz ná lá sá val te he tik meg.
A Pest Me gyei és Érd Me gyei Jo gú Vá ro si Ke -
res ke del mi és Ipar ka ma ra ügyfélszolgálata:
1056 Bu da pest, Vá ci u. 40. IV. eme let. H-Cs: 8-
11 és 13-15, P: 8-12. Tel.: 317-7666. Az adat lap
két rész ből – kö te le ző en ki töl ten dő és ön kén te -
sen meg ad ha tó ada tok ból – áll. A nem kö te le ző
jel leg gel meg ad ha tó ada tok köz lé se a nyil ván -
tar tá si szám ki adá sát nem be fo lyá sol ja, de a kö -
zölt ada tok va ló di sá gá ért az adat köz lő fe lel. A
be je len tő ál tal kö zölt, a nyil ván tar tás ban sze -
rep lő ada tok va ló di sá gát mind az építésfelü-
gyeleti ha tó ság, mind az MKIK, va la mint a te -
rü le ti ke res ke del mi és ipar ka ma rák el len őriz -
he tik.  A be nyúj tott ké rel mek csak az igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj – az MKIK el kü lö ní tett szám -
lá ján tör té nő – jó vá írá sát kö ve tő en bí rál ha tók
el. Az 5.000 Ft-os igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat
a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
(MKIK) MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett
10300002-20373432-71933285 szá mú szám -
lá já ra, igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg je lö lés sel
és a be fi ze tő adó szá má nak fel tün te té sé vel kér -
jük át utal ni, vagy a ka ma rá nál kész pénz ben be -
fi zet ni. A ké re lem be fo ga dá sá ról, il let ve a nyil -
ván tar tás ba vé tel ről a nyil ván tar tá si szám köz -
lé sé vel az MKIK Épí tés ügyi Re giszt rá ci ós Iro -
dá ja (1055 Bu da pest, Kos suth L. tér 6-8.) írás -
be li ér te sí tést küld.  A vál lal ko zó ki vi te le zők
nyil ván tar tá sa nyil vá nos, az az interneten az
MKIK weblapjáról sza ba don el ér he tő. A vál lal -
ko zó ki vi te le zői nyil ván tar tás tar tal maz za a be -
je len tő ál tal kö zölt ada to kon túl a be je len tő
nyil ván tar tá si szá mát, a nyil ván tar tá si szám ha -
tá lyá nak idő tar ta mát, a be je len tő elekt ro ni kus
le vél cím ét, te le fax szá mát, il let ve te le fo nos el -
ér he tő sé gét, ha ezen ada tok nyil vá nos ság ra ho -
za ta lá hoz a be je len tő hoz zá já rult, az MKIK-
hoz vagy építésfelügyeleti ha tó ság hoz be ér ke -
zett pa na szok és ki vizs gá lá suk meg ál la pí tá sa it,
az épí té si fel ügye le ti, a mun ka ügyi, a mun ka -
vé del mi biz ton sá gi el len őr zé sek ered mé nyét,
az el já ró ha tó sá gok jog erős ha tá ro za ta i nak ren -
del ke ző ré sze i vel, a nyil ván tar tás ból va ló tör lés
té nyét, az ala pul szol gá ló ok meg je lö lé sé vel, az
MKIK ál tal kü lön szol gál ta tás ként mű köd te -
tett, a vál lal ko zó ki vi te le zők ön kén tes adat szol -

gál ta tá sán ala pu ló – be je len tő ál tal kö zölt –
ada to kat is. A vál lal ko zó ki vi te le zők nyil ván -
tar tá sa ré szét ké pe zi azok nak a szol gál ta tók nak
a név jegy zé ke, ame lyek nek az építésfelü-
gyeleti ha tó ság, vagy a nyil ván tar tás ból va ló
tör lé sé vel az MKIK jog erő sen meg til tot ta a
vál lal ko zó ki vi te le zői te vé keny ség foly ta tá sát.
Kap cso ló dó jog sza bály ok: – 191/2009. (IX.
15.) Korm. ren de let az épí tő ipa ri ki vi te le zé si
te vé keny ség ről – 1997. évi LXXVIII. tör vény,
Étv. – 2009. évi. LXXVI tör vény, Szolgtv. –
2004. évi CXL. tör vény, Ket. Mely épí tő ipa ri
te vé keny sé gek re ter jed ki a jog sza bály elő -
írá sa? 4110 Épü let épí té si pro jekt szervezése,
4120 La kó-, nem la kó épü let építése, 4211 Út,
au tó pá lya építése, 4212 Vas út építése, 4213
Híd, alag út építése, 4221 Fo lya dék szál lí tá sá ra
szol gá ló köz mű építése, 4222 Elekt ro mos, hír -
adástech ni kai cé lú köz mű épí té se, 4291 Ví zi lé -
te sít mény építése, 4312 Épí té si te rü let
előkészítése, 4313 Ta laj min ta vé tel, pró bafúrás,
4321 Villanyszerelés, 4322 Víz-, gáz-, fű tés-,
légkondicionáló-szerelés, 4329 Egyéb épü let -
gé pé sze ti szerelés, 4331 Vakolás, 4332 Épü let -
asz ta los-szer ke zet szerelése, 4333 Pad ló-, fal-
burkolás, 4334 Fes tés, üvegezés, 4391 Te tő fe -
dés, te tő szer ke zet-épí tés, 4110 Épü let épí té si
pro jekt szervezése, 411001 Ingatlanberuházás,
-eladás, 412001 Épü let-kar ban tar tás, épí tő mes -
te ri fenn tar tá si munkák, 412002 Ma gas épí tő-
ipa ri mun kák vég zé se (ál ta lá nos kőműves-
munkák), 412003 Elő re gyár tott (nem sa ját
gyár tá sú) épít mény hely szí ni ös  sze sze re lé se,
felállítása, 412004 Mű em lék épít mény hely re -
ál lí tá sa, restaurálása, 412005 Sa ját gyár tá sú fa -
épü let hely szí ni ös  sze sze re lé se, felállítása,
412006 Sa ját gyár tá sú mű anyag épü let hely szí -
ni ös  sze sze re lé se, fel ál lí tá sa, 4211 Út, au tó pá -
lya építése, 421101 Útépítés, 421102 Tér-
burkolás, 421103 Jel zé sek felfestése, 421104
Re pü lő té ri fu tó pá lya épí té se, 4212 Vas út épí té -
se, 4213 Híd, alag út épí té se, 4221 Fo lya dék
szál lí tá sá ra szol gá ló köz mű építése, 422102
Vízicsatorna-, közműépítés, 422103 Gáz- és
egyéb ener gia-cső  ve ze ték építése, 422104 Au -
to ma ta ön tö ző rend szer telepítése, 422105 Kút -
fú rás, 4222 Elekt ro mos, hír adás-tech ni kai cé lú
köz mű építése, 422202 Vil la mos köz mű
építése, 422203 Táv köz lé si há ló zat épí té se,
4291 Ví zi lé te sít mény építése, 429904 Sport já -
ték tér-épí tés, 4311 Bontás, 431102 Rob ban tás -
sal vég zett épü let bon tás,  4312 Épí té si te rü let
előkészítése, 431201 Gé pi föld mun kák
végzése, 431202 Ké zi föld mun ka végzése,
431301 Ta laj min ta vé tel, pró ba fú rás,  4321 Vil-
lanyszerelés, 432102 Va gyon vé del mi, ri asz tó -
be ren de zé sek fel sze re lé se, javítása, 432103 An -

Tájékoztató a vállalkozó kivitelezõi
nyilvántartásba vételérõl 
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ten na sze re lés (hely hez kötött), 432104 Elekt -
ro mos nap elem szerelése, 432201 Gáz ve ze ték-
és -készülékszerelés, 432202 Köz pon ti fű tés és
cső há ló zat sze re lé se (nem elektromos),
432203 Szenny víz csa tor na-, vízvezetéksze re -
lés, 432204 Szel lő ző-, lég kon di ci o ná ló be ren -
de zés szerelése, 432205 Nem elekt ro mos nap -
kol lek tor sze re lé se, 4329 Egyéb épü let gé pé -
sze ti szerelés, 432902 Fel vo nó, moz gó lép cső
szerelése, 432903 Ke rí tés, rács felszerelése,
432904 Fel vo nó-kar ban tar tás, -javítás, 432905
Épü let la ka tos szer ke zet szerelése, 432906
Hang- és hő szi ge te lés,  4331 Vakolás, 433102
Gipsz- és ter ra kot ta szob rá szat (hely szí nen vé -
gez ve), 4332 Épü let asz ta los-szer ke zet sze re -
lése, 433201 Ár nyé ko ló, ro ló, nap el len ző, re lu -
xa fel sze re lé se, javítása, 433202 Re dőny be sze -
re lés, -javítás, 433203 Nyí lás zá ró, be épí tett bú -
tor beszerelése, 433204 Álmennyezet-szerelés,
433205 Gipszkartonszerelés, 4333 Pad ló-, fal-
burkolás, 433301 Épü let bur ko ló-ipa ri munkák,
433302 Fa pad ló zás és műanyagburkolás,
433303 Mű kő ké szí tés (hely szí nen végezve),
433304 Par ket ta csi szo lás, -lakkozás, 433305
Tapétázás, 433306 Épü let kö ve zés, 4334 Fes -
tés, üvegezés, 433401 Szo ba fes tés, mázolás,
433402 Üvegezés, 433403 Épít mény, fa szer -
ke zet gom ba, kár te vő és kor ró zió el le ni
védelme, 433902 Sír kő fel ál lí tá sa, ja ví tá sa, fel -
újí tá sa, tisz tí tá sa, bon tá sa helyszínen, 433903
Szög be lö vés, 4391 Te tő fe dés, tetőszerkezet-
építés, 439101 Tetőfedés, 439102 Bádogozás,
439103 Te tő szer ke zet-épí tés (ácsolás), 439104
Tetőszigetelés, 439902 Vízszigetelés, 439903
Áll vá nyo zás, dúcolás, 439904 Spe ci á lis kő mű -
vesmunkák, 439905 Cserépkályha-épí tés,
439906 Spe ci á lis vasbetonszerelés, 439907
Ka zán és ke men ce kőművesmunkái, 439908
Gázkéményszerelés, 439909 Épít mény fenn -
tar tás ipa ri al pi nis ta módszerrel, 439910
Zsaluzás, 439911 Sa ját gyár tá sú fém szer ke zet
hely szí ni szerelése, 439912 Kútásás, 439913
Épü let szob rá szat, kő fa ra gás (helyszínen),
439914 Kan dal ló épí tés.

MMMM EEEE GGGG HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÓÓÓÓ !!!!
Tisztelt Dömsödiek!

Ezúton sok szeretettel hívjuk és várjuk Önöket 2010.
január 14-én csütörtökön 17,00 órára  az OMK-ban tartandó
egészségügyi előadásunkra, fő téma a Vitamin szerepe az
egészségünk megőrzése érdekében! Az előadás ingyenes,
nem termékbemutató, csak egy korrekt tájékoztató!

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú
Szervezet

Bé kes sé get, bol dog sá got, csen gő szót és gyer tya lán got, aján dé kot, sze re tetet, s min dent,
ami fon tos volt Ne künk, aj tónk elé fe hér bár sonyt ho zott a 2009-es Ka rá csony! 

Dömsödön egy csön des té li éj jel, bű vös, tit kos ál mok su han tak a szél ben, min den ki há zá -
ba bol dog ság köl tö zött, szí vünk meg telt Öröm mel! De cem ber egy cso dás hó nap, te le szí vet,
lel ket me len ge tő ün ne ppel! Múlt év de cem be ré ben új ból Mi ku lás járt Dömsödön, a vá ra ko -
zás ban, a cso ma gok és aján dé kok ki szál lí tásá ban és a szí nes prog ra mok mű köd te té sé ben a
„Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let tag jai és tá mo ga tó ik, se gí tő ik is ki vet ték a ré szü ket! 

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni min den részt ve vő nek, ki csi nek és na gyok nak, fo ga tos -
nak, kram pu szok nak, hogy is mé tel ten si ke rült na gyon sok gyer mek nek és fel nőtt nek örö -
möt, kel le mes és ün ne pi han gu la tot nyúj ta ni a de cem be ri Mi ku lás -vá rás Dömsödön prog -
ram ban!

Az aláb bi né pi köl té sű ver si ké vel kí vá nok min den ked ves ol va só nak Si ke rek ben Gaz dag
Bol dog Új  Évet! 

„Még 1000 év Dömsödért” 
Egyesület Közhasznú Szervezet nevében

Korona Sándor elnök

„Adjék Isten minden jót,
öt-hat tyúkot, jó tojót!

Hízott disznót, sok hurkát,
tele pincét, kamarát,

sonkát, kolbászt, szalonnát,
gond ne bántsa a gazdát!
Adjék Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést,

békesség és szeretet
töltse meg a szívetek
ebben az új évben!”

(Népköltés)

AKCIÓS
SHELL PB GÁZ

Ingyenes
házhoz szállítással!

A szállítás Dömsöd belterületére
48 órán belül értendő.

Tel.: +36-30-9-337-357
+36-24-434-948

Szikvízüzem



12 XX.  évfolyam  1.  szám

IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII     HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK    ••••     IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII     HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK
Terematlétika verseny

2009. december 03-án de. 9 órakor, hét iskola
részvételével (Kiskunlacháza, Ráckeve, Sziget-
szentmárton, Szigethalom, Apaj, Taksony és
Dömsöd)  került megrendezésre.

Egyéni eredmények
5. évfolyam
lány
40 főből
17. Pethes Vivien
20. Bábel Júlia
22. Sass Nikolett
23. Varga Beatrix
24. Zsebők Fanni
27. Kovács Orsolya
28. Madarász Petra
31. Kovács Dóra
fiú
45 főből
5. Szabó Zoltán
10. Sáfrán Mihály
11. Fekete Attila
18. Kun Attila
20. Takács Márk
6. évfolyam
lány
42 főből
3. Bábel Beáta
5. Spisák Bernadett
11. Baranyi Virág
13. Magyar Dóra
15. Gonda Andrea
18. Lajos Alexandra

fiú
45 főből
1. Göllény Zsombor
2. Burján Botond
4. Sass Levente
8. Pokornyik István
17. Péteri Szabolcs
21. Végh Máté
7. évfolyam
lány
35 főből
2. Vida Tünde
3. Nagy Szandra
8. Szabó Evelin
9. Szabó Mercédesz
21. Nagy Natália
fiú
45 főből
2. Molnár Zsolt
10. Sáfrán Tamás
11. Sándor László
13. Szomszéd Nándor
21. Gecze Péter
22. Felföldi Richárd
24. Kerékgyártó Krisztián
8. évfolyam
lány
21 főből
2. Turcsán Tímea
9. Kovács Anna
11. Tabajdi Fruzsina
12. Felföldi Brigitta
13. Kun Erzsébet
14. Csiszár Kinga

15. Göllény Piroska
16. Sándor Nikolett
17. Duzmath Ibolya
20. Zsebők Melinda
fiú
30 főből
1. Lengyel Krisztofer
5. Zölei Ádám
9. Ormándi Márk
11. Ruszkovics Patrik
12. Simonidesz Benjámin
18. Tóth Tibor

A csapatversenyek
eredményei:

5. évfolyam
lány: 5. hely

6. hely
(8 indulóból)

fiú: 2. hely (9 indulóból)

6. évfolyam
lány: 2. hely (10 indulóból)
fiú: 1. hely (9 indulóból)

7. évfolyam
lány: 1. hely (7 indulóból)
fiú: 2. hely (9 indulóból)

8. évfolyam
lány: 2. hely (6 indulóból)

4. hely
fiú: 1. hely (6 indulóból)

Versenyhírek
A 2009-2010-es tanévben eddig több versenyen vettek részt az

iskolánkba járó gyerekek. 

SZAVALÓVERSENY MAKÁDON
1. osztály
Holczimmer Noémi, 3. hely – felkészítő Patonai Istvánné
Várkonyi Petra, 3. hely – felkészítő Patonai Istvánné
2. osztály
Jakab Tünde, 2. hely – felkészítő Bak Gáborné
Kolompár Petra, 2. hely – felkészítő Patonai Nóra
Lázin Loretta, 3. hely – felkészítő Patonai Nóra
3. osztály
Vitáris Petra, 1. hely – felkészítő Patonai Istvánné
Pethes Patrícia, 2. hely – felkészítő Patonai Istvánné
Sipos Evelin, 2. hely – felkészítő Jarosiné Szabó Ilona
5. osztály
Pethes Vivien, 1. hely – felkészítő Pethesné Nyári Katalin
Kátai Dóra, 2. hely – felkészítő  Nagy Lászlóné 
6. osztály 
Baranyi Virág, 2. hely – felkészítő Bak Gáborné
Bábel Beáta, 2. hely – felkészítő Sánta Istvánné

7. osztály
Nagy Tímea, 2. hely – felkészítő Nagy Lászlóné
8. osztály
Csiszár Kinga, 3. hely –  felkészítő Krnájszki Istvánné
Halász Petra, 3. hely – felkészítő Krnájszki Istvánné
Budai Petra, 2. hely – felkészítő Krnájszki Istvánné
Siket Blanka, 2. hely – felkészítő Krnájszki Istvánné
Kovács Anna, 2. hely – felkészítő Krnájszki Istvánné

MESEMONDÓ VERSENY TAKSONYBAN
2. osztály
Liptai Melitta, 1. hely – felkészítő Bak Gáborné
3. osztály
Kovács Gergő, 3. hely – felkészítő Jarosiné Szabó Ilona
5. osztály
Pethes Vivien, különdíj – felkészítő Pethesné Nyári Katalin
6. osztály
Baranyi Virág, 1. hely – felkészítő Bak Gáborné
Gyivi Ildikó, különdíj – felkészítő Bak Gáborné

RAJZVERSENY TAKSONYBAN
Szarka Nóra, 2. hely – felkészítő Varga Gézáné
Kincses Sándor, 2. hely – felkészítő Varga Gézáné
Fülöp Szilvia, 2. hely – felkészítő Varga Gézáné
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MATEMATIKA VERSENY TAKSONYBAN
4. osztály
Papp János, 5. hely – felkészítő Jároliné Lázár Katalin
Lampert Georgina, 9. hely – felkészítő Jároliné Lázár Katalin
Földes Máté, 13. hely – felkészítő Jároliné Lázár Katalin
8. osztály
Felföldi Brigitta, 2. hely – felkészítő Ispánné Czibolya Andrea

HÁZI MATEMATIKA VERSENY
4. évfolyam:
1. Takács Daniella (Bábelné Varga Judit)

Zsiba Mihály (Jávorka Józsefné) 
2. Lampert Georgina Gréta (Jároliné Lázár Katalin) 
3. Papp János (Jároliné Lázár Katalin)
5. évfolyam: 
1. Dankó Lili /Apaj/ (Gerlichné Gózon Ildikó) 
2. Pethes Vivien (Ácsné Jaksa Szilvia)
3. Perger Benjámin (Ácsné Jaksa Szilvia)
6. évfolyam:
1. Gonda Andrea (Pergerné Kenesei Krisztina)
2. Baranyi Virág (Pergerné Kenesei Krisztina)
3. Pokornyik István (Pergerné Kenesei Krisztina)

KÖRZETI TANULMÁNYI VERSENY
KUNSZENTMIKLÓSON

Magyar nyelv és irodalom
3. évfolyam
Ispán Lilla, 2. hely (Budainé Doroszlay Judit)
Vitáris Petra, 8. hely (Patonai István)
Sas Dorottya, 13. hely (Jarosiné Szabó Ilona)
4. évfolyam
Lampert Georgina Gréta, 6. hely (Jároliné Lázár Katalin)
Pap János, 10. hely (Jároliné Lázár Katalin)
Zsiba Mihály 14. hely (Jávorka Józsefné)

Matematika
3. évfolyam
Magyar Bence Dávid, 2. hely (Jarosiné Szabó Ilona)
Perger Balázs István, 4. hely (Jarosiné Szabó Ilona)
Kovács Gergő, 5. hely (Jarosiné Szabó Ilona)
4. évfolyam
Papp János, 3. hely (Jároliné Lázár Katalin)
Lampert Georgina Gréta, 6. hely (Jároliné Lázár Katalin)
Zsiba Mihály, 13. hely (Jávorka Józsefné)

A Petőfi téri iskolában a MIKULÁS ünnepség napján rajzver senyt
rendeztek.

A zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek:
1. Keresztúri Dóra 8. o.
2. Csordás Gábor 8. o.
3. Horváth Márió 6. o.
4. Seres Gergő 5. o.
5. Seres Krisztofer 3. o.
6. Sztojka Diána Regina 6. o.
7. Sztojka Vanessza Hajnalka 5. o.
8. Rupa Erzsébet 8. o.
9. Lakatos Richárd 6. o.
10. Kun Angéla Georgina 3. o.
11. Sztojka Ildikó (Tifani) 8. o.
12. Csepregi János 8. o.
13. Horváth Norbert 8. o.
14. Keresztúri Dávid 8. o.

Gratulálunk valamennyi versenyzőnknek az elért eredményért, azért,
hogy a falunkat erejükhöz mérten, jól képviselték! A felkészítő pedagógu-
soknak pedig köszönjük a plusz munkát, ami lehetővé tette, hogy a
gyerekek el tudjanak indulni a versenyekre, és megállják a helyüket!

Sztojka Vanessza Hajnalka 5. o.

Rupa Erzsébet 8. o.

Seres Gergő 5. o.
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December 17-én csü tör tök dél után, is ko lánk bet le he mes ta lál ko zót
ren de zett. Nyolc ki sebb-na gyobb cso port mu tat ta meg a tu dá sát eb ben
a szép ma gyar ha gyo mány ban, a bet le he me zés ben.

Ér kez tek Szigetszentmiklósról (két cso port is), Szigethalomról, Szi -
get szentmártonból, Dunavecséről a Ref. Kol lé gi um ból. A kiskunlac há -
zi ka to li kus hit ta no so kat is ven dé gül lát hat tuk a ta ní tó juk, Gá bor bá csi
ve ze té sé vel. Meg tud tuk, hogy ők iga zi ha gyo mányt őriz nek, a fa lu ban
is bet le he mez nek. Be kö szön te nek a csa lá dok hoz, ro ko nok hoz, nagy  -
szü lők höz, ke reszt szü lők höz vagy is me rő sök höz. Szívet melen gető ér -
zés le het őket fo gad ni.

Nagy si kert ara tott a dömsödi má so di k és nyol ca dik osz tá lyos cso -
port is. Jöt tek ki csi csiz má ban, ködmönkében, a nagy pa pa vagy dédi-
papa su ba sap ká já ban iga zi pász tor bot tal. Do bol tak, ver sel tek, fu ru -
lyáz tak, ré gi-ré gi rig mu so kat sza val tak a ki csi Jé zus tisz te le té re.

Meg aján dé koz tuk őket
– Budai Ilo na cso dá la tos me se mon dá sá val
– apró sze ret ni va ló meg le pe té sek kel
– mézeskalács csil la gok kal és a 8. b osz tály ki emel ke dő szín vo na lú

bet le he mes szín da rab já val.
Min den cso port él mé nyek kel gaz da gon tért ha za.

Mézesbábok kiállítása
December 17-én, csütörtökön te -

kinthették meg az érdeklő dők a
gyerekek (nagymamák,

édesanyák, ta ní tó nénik)
mézesbábos kiállítását.
Fantasztikus kéz ü -
gyes  séggel, ízléssel
készültek a kicsi há -
zi kók, templomocs -
kák, egész erdei hegy-

oldalak fenyőfákkal,
er dei etetőkkel, állatok -

kal. Rácsodálkoztunk a
gyö nyörű fehér csipkés

adventi koszorúkra, a mézes betle-
hemre. Csak ámultunk látva a duci angyalkákat, vágtató szarvasokat.
Csak úgy ragyogtak a gyöngyös harangocskák, szívecskék csillogtak,
s az ínycsiklandó csokis marcipános gyönyörűségek!

Ugye jó érzés volt magunk mellé venni a gyerekeket és együtt
készülődni! Számunkra is csupa öröm volt látni a készülődés izgalmát.

Köszönet érte minden nagymamának, édesanyának, tanító néninek!

Krnájszki Istvánné szervező
Fotó: Kővári

EEllssõõ  bbeettlleehheemm
ttaalláállkkoozzóó

A dömsödi
8. osztályosok

A kiskunlacházi csoport
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Dulcz Dénes tanár úr kollázs alkotásait tekinthetik meg a látogatók az OMK aulájában. Az összeragasztott mozaikok mókásak és egyben elgondol -
kodtatók, hangulatilag a karikatúrához állnak közel. 

A kollázs értelmezése: „Szöveg és kép összeillesztésével új jelentés jön létre”.
A gondosan társított képek arról árulkodnak, hogy türelemmel, kreativitással, a világra való nyitottsággal, milyen léleküdítő alkotások születnek,

mindannyiónk örömére!
Tekintsék meg Önök is! -V.I.-

Milyen változatos…
Különösen szép a magyar nyelv! Ha jól

megfigyeljük mindennapi beszédünket,
meg lepően sokféle módon tudunk kifejezni
egy valamit. Egy-egy szónak több szi-
nonímája is van:

Nézzük csak meg, ki hogyan hal meg?
„Az aratóért jön a kaszás, a házmester

beadja a kulcsot, a molnárt felőrli az élete, a
szabónak elszakad az élete fonala, a pék
megeszi a kenyere javát, a kertész a paradi -
csomba kerül, a postásnak megnyílik a men-
ny ország kapuja, az órásnak üt az utolsó órá-
ja, a kalauz eléri a végállomást, a prímásnak
elszakad a húrja, a matróz az örök nyugalom
tengerére hajózik, a pénztáros elszámol az
élettel, a trombitásból kifogy a szusz, a
koldus jobblétre szenderül, a díjbírkózót
maga alá gyűri a halál, a bérlő örökös
otthonra lel,  a boldogtalan megboldogul, a
léghajósnak elszáll a lelke,  a vegetáriánus
fűbe harap,  a virágárus alulról szagolja az
ibolyát, a lovász elpatkol, a vadásznak lőt-
tek, a papnak beharangoztak,  a színésznek
legördül a függöny,  a muzsikusnak elhúz-
zák a nótáját, a borbélyt kinyírják, a kis
embereket elteszik láb alól, a meteorológus-
nak befellegzett.”

Most újra 100% -os támogatási lehetõség a
közalkalmazottaknak is!

Ha Önt a közszférából bocsátották el, vagy dolgozik, de hamarosan meg fog szűnni a munkavi -
szonya, tanuljon az  Ú J  P Á L Y A program keretében!

Választható képzéseink: Pincér, Irodai asszisztens, Kéz- és lábápoló, műkörömépítő, Pan -
ziós, falusi vendéglátó, Szociális gondozó és ápoló. Érettségire épülő képzések: Gyógy-

masszőr, Logisztikai ügyintéző, Gyógyszertári (szak-asszisztens) 

A képzéseket folyamatosan indítjuk, min.10 fő esetén, kunszentmiklósi, ráckevei, kecskeméti
és budapesti helyszíneken.

Információért hívja a 76/550-220 vagy a 70/424-2330-as számokon Lukácsi Tündét!

Jöjjön MOST és tanuljon a Mátrix Oktatási Központban, mi támogatjuk elképzeléseit!

KERE SZTRE J T VÉNY
Novemberi számunkban megjelent játék helyes megfejtése a következő: „Lupus in fabula”.
A beküldők közül a szerencse Alberczki Nórának (Dömsöd, Váczi u. 23.) és Molnár Juditnak

(Dömsöd, Felszabadulás u. 9/a) kedvezett. Ők a Virágoskert Drogéria  által felajánlott 2000 Ft-os
utalványt nyerték, melyet a helyszínen vehetnek át. Gratulálunk!

Rejtvénnyel legközelebb februárban jelentkezünk!

ÉRDEKES KIÁLLÍTÁS AZ AULÁBAN

Ny.sz.: 03-0039-06
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Ami kor egy szer a so ka ság hoz zá tó dult, és
hall gat ta az Is ten igé jét, ő a Ge ne zá ret-tó
part ján állt. Meg lá tott két ha jót, amely a
part men tén vesz te gelt; a ha lá szok ép pen ki -
száll tak be lő lük, és há ló i kat mos ták. Ek kor
be szállt az egyik ha jó ba, ame lyik Si mo né
volt, és meg kér te, hogy vi gye őt egy kis sé bel -
jebb a part tól, azu tán le ült és a ha jó ból ta ní -
tot ta a so ka sá got.

Mi u tán ab ba hagy ta a be szé det, ezt mond ta
Si mon nak: „Evezz a mély re, és ves sé tek ki
há ló i to kat fo gás ra!” Si mon így fe lelt: „Mes -
ter, egész éj sza ka fá rad tunk ugyan, és sem mit
sem fog tunk, de a te sza vad ra még is ki ve tem
a há ló kat”. S ami kor ezt meg tet ték, olyan
nagy tö meg ha lat ke rí tet tek be, hogy sza ka -
doz tak a há ló ik. Ezért in tet tek tár sa ik nak,
akik a má sik ha jó ban vol tak, hogy jöj je nek és
se gít se nek ne kik. Azok, pe dig oda men tek, és
an  nyi ra meg töl töt ték mind a két ha jót, hogy
majd nem el sül  lyed tek.

Si mon Pé ter ezt lát va le bo rult Jé zus lá ba
elé, és így szólt: „Menj el tő lem, mert bű nös
em ber va gyok, Uram!” A hal fo gás mi att
ugyan is nagy fé le lem fog ta el őt és azo kat,
akik ve le vol tak és se gí tet tek; de ugyan így
Ja ka bot és Já nost, a Zebedeus fi a it is, akik
tár sai vol tak Si mon nak. Jé zus ak kor így szólt
Si mon hoz: „Ne félj, ezen túl em ber ha lász le -
szel!”. Er re ki von ták a ha jó kat a part ra, és
min dent ott hagy va kö vet ték őt.  

(Luk ács evan gé li u ma 5,1-11.)

Ked ves Test vé re im, az új év nap ja min dig a
foly ta tás kér dé se it hoz za elénk. Mi lyen lesz a
foly ta tás? Na gyon ne héz kér dés ez a mai na pon,
hi szen tel je sen ki szá mít ha tat lan, és bi zony ta lan
a vi lág. Ami kor a tár sa dal mi dol gok ra né zünk, a
tár sa da lom er köl csi ál la po tá ra gon do lunk, ha a
gaz da sá gi hely ze tünk re né zünk, ha az ál lam ra,
vagy a jo gi vál to zá sok ra te kin tünk min den tel je -
sen bi zony ta lan nak lát szik. Saj nos azt is meg
kell em lí te ni, hogy nem csak a tár sa dal mi kör -
nye zet, a ter mé sze ti kör nye zet is egy re bi zony -
ta la nabb. Mi lyen lesz te hát a foly ta tás? Úgy
gon do lom, hogy er re na gyon ne he zen, na gyon
tö re dé ke sen le het csak vá la szol ni.  Na gyon fon -
tos azon ban azt lát nunk, hogy nem is ez a leg -
fon to sabb kér dés. Mi a leg fon to sabb kér dés? A
leg fon to sabb kér dés az, ami re Si mon Pé ter Jé -
zus sal va ló együtt lé te, ta lál ko zá sa is utal, a leg -
fon to sabb kér dés az, hogy Jé zus sal foly tat juk,
vagy pe dig Jé zust fi gyel men kí vül hagy va foly -
tat juk éle tün ket. A 2010-es esz ten dő dön tő kér -
dé se is ez lesz: Jé zus sal foly tat juk éle tün ket eb -
ben az esz ten dő ben, vagy Jé zust fi gyel men kí -
vül hagy va pró bá lunk él ni? 

Az óévi is ten tisz tel ten hal lot tuk mi lyen nagy
ke gye lem, hogy Jé zus ak kor és ott a par ton járt.
Péterék a re mény te len ség ben, a hi á ba va ló ság -
ban, az üres há lók kal a ke zük ben ta lál koz nak
Jé zus sal, aki ép pen ott jár. Tud juk sem mi sem
vé let len Is ten ter ve i ben, ez sem vé let len, hogy
ők ta lál koz nak Jé zus sal. Jé zus ra fi gyel ve nem
ab ból áll a nap juk foly ta tá sa, hogy ki mos sák az
üres há ló kat és pró bál nak meg nyu god ni a si ker -
te len ség után, va la hogy ki pi hen ni ma gu kat, mi -
e lőtt új ra ki kell men ni és pró bál koz ni, ha nem
Pé ter hall hat ja Jé zus sza vát. Mi lyen ál dás az,
hogy ha a teg na pi na pot, teg na pi es tét, és a
2009-es évet nem az zal zár tuk, hogy ke se reg -
tünk az üres ség fe lett. Mi lyen ál dás az, hogy ha
nemcsak azt kel lett ta pasz tal nunk, hogy el hasz -
ná lód tunk az el múlt év ben, és sem mi hasz not,
sem mi lyen jö vőt nem kap tunk, ha nem – habár
le het, ezek a dol gok iga zak –, azt is, hogy Jé zus
szólt hoz zánk. Üze ne tet kap tunk és volt ta lál ko -
zá sunk Jé zus sal.

Az Úr igény be vet te Si mon Pé ter ke vés ide -
jét.  Ke vés ide je van Pé ter nek, nemso ká ra új ra
mun ká ba kell áll nia, ad dig ra pe dig hely re kell
hoz ni a fel sze re lé sét. Ezt a ke vés időt azon ban
nem saj nál ja Jé zus tól. Kész sé ges ar ra, hogy ha -
jó ját köl csön ad ja Jé zus nak, és ő ma ga is fi gyel
Jé zus sza vá ra. Eb ből lesz az tán foly ta tás, eb ből
kö vet ke zik az, hogy Ő Jé zus sal fog ja foly tat ni
az éle tét. 

Ked ves Test vé re im, ma ezt az élet vál toz ta tó
foly ta tást vizs gál juk meg. Há rom kér dés alap -
ján: 1. Mi kell ah hoz, hogy Jé zus sal foly ta tód -
jon az éle tünk? 2. Mi ért le he tet len, hogy Jé -
zus sal foly ta tód jon az éle tünk? 3. Ho gyan le -
het sé ges még is, hogy Jé zus sal foly ta tód jon az
éle tünk?

1. Elő ször mi kell ah hoz, hogy Jé zus sal
foly ta tód jon Si mon Pé ter éle te? Eh hez hit és
bi za lom kell Jé zus Krisz tus sza va iránt. Ami kor
vé ge Jé zus ige hir de tés ének, úgy tű nik, hogy
csak pár mé tert kell evez ni ki fe lé és az tán min -
den ki me het a ma ga dol gá ra. Ek kor azon ban Jé -
zus egy meg döb ben tő mon da tot mond Si mon
Pé ter nek: „Evezz a mély re, és ves sé tek ki a há -
ló i to kat fo gás ra!” Pé ter szak em ber, Jé zus pe dig
em be ri leg néz ve egy ács. Sem mi kö ze a ha lász -
mes ter ség hez. Pé ter ezt csi nál ta min dig, eb ben
nőtt fel. Jé zus nem a ten ger mel lett nőtt fel. Ab -
ban az eset ben, ha em be ri szó ként fo gad ja Pé ter
Jé zus sza vát, ak kor ki ne ve ti. Pé ter ben azon ban
el vég ző dött az, hogy ne em be ri szó ként fo gad ja
Jé zus sza vát, ha nem is te ni üze net ként, ige ként.
Jé zust sem csak em ber nek lát ja, ha nem Úr nak
lát ja, te kin tély nek lát ja. Ez vég ző dik el a szí vé -
ben, és ezért, bár tel je sen al kal mat lan az idő -
pont, al kal mat lan lesz a mély ség, min den tel je -

sen al kal mat lan ar ra, hogy itt bár mi tör tén jen,
ki ve ti a há ló kat fo gás ra. Pé ter szá má ra Jé zus
sza vá nak ilyen ha tal ma van. Ez a fel té te le an -
nak, hogy Jé zus sal foly ta tód jon egy em ber éle -
te.  Jé zus sza vát nem egy ré gi ván dor ta ní tó meg -
őr zött ke gyes mon da ta i nak gon dol ni, nem egy
em be ri öt let hal maz nak lát ni, nem egy ré gi kor -
tör té ne ti em lé ket fi gyel ni meg ben ne, ha nem is -
te ni szó ként hall gat ni. Is te ni szó ként hal la ni
meg, amely ha ta lom a vi lág fe lett, min den fe lett,
a ter mé szet fe lett, az em be ri élet fe lett, az idő és
az örök ké va ló ság fe lett, és sa ját éle tünk fe lett.
Ez kell ah hoz, hogy va la ki Jé zus sal foly tat has sa
az éle tét.

Ked ves Test vé re im, igaz ez ránk néz ve is. Pé -
ter a fá radt sá ga el le né re tu dott fi gyel ni. Nem tu -
dom ki men  nyi re fá radt, mi lyen meg fá radt lé lek -
kel, vagy ál la pot ban jött ide az új év nap ján az Is -
ten há zá ba, de meg kell hal la ni Jé zus sza vát mint
is te ni szót. Te le va gyunk ki fo gás sal, tel je sen fur -
csa, amit Jé zus üzen, ahogy ered ményt, ahogy
tel jes sé get akar ad ni a mi éle tünk be. Egé szen
más az, ahogy a ta pasz ta la tok szól nak, ahogy
meg szok tuk, ahogy el vár ha tó, de még is meg tör -
tén het a cso da, hogy is te ni szó ként hall juk meg
Jé zus szavát. Ez a fel té te le an nak, hogy az em ber
Jé zus sal le gyen, Jé zus sal foly tas sa. 

Ked ves Test vé re im, jó len ne szent fo ga dal -
mat ten ni, nem üres fo gad ko zás sze rint, ha nem
a lel kün kért, üd vös sé gün kért, bé kes sé gün kért,
és azért, hogy ne üres ség be men jen el ez az
évünk, ne el hasz ná lód junk ha szon nél kül, fo ga -
dal mat ten ni ar ra, hogy eb ben az év ben Is ten
sza vát ke res sük, hall gat juk, és ko mo lyan akar -
juk ven ni. Áld jon meg ben nün ket az Úr, hogy
él jünk az igé vel eb ben az esz ten dő ben na pon ta,
és jöj jünk a temp lom ba, akar juk hal la ni, és
meg hal la ni Jé zus sza vát az Is ten üze ne te ként, az
Is ten igé je ként. Ez a fel té te le an nak, hogy Jé zus -
sal foly tas suk az éle tün ket.

2. A tör té net egy pont ján azon ban Pé ter
szá má ra egy ér tel mű vé vá lik az, hogy le he tet -
len az, hogy Jé zus sal foly ta tas sa éle tét. Ki -
men nek a mé lyebb víz re, Pé ter ki ve ti a há lót, és
te le van a há ló. In te nek, ki a bál nak a má sik ha jó -
nak – általában pá ro san ha lász tak –, és mind a
két ha jó meg te lik.  Eb ben a hely zet ben, ezt a ha -
tal mat lát va Pé ter le bo rul Jé zus előtt, és azt
mond ja Jé zus nak: „Eredj el tő lem, mert én bű -
nös em ber va gyok!” Le he tet len, hogy mi együtt
men jünk to vább. „Eredj el tő lem, mert én bű nös
em ber va gyok!” Mi nem foly tat hat juk együtt,
ez le he tet len. Mi ért mond ja ezt Pé ter?

Ked ves Test vé re im, Pé ter azt ér ti meg, hogy
Jé zus ha tal má nak szent er köl csi üze ne te van.
Jé zus nem csak meg mu tat ja a ha tal mát, ha nem
Jé zus ha tal ma min dig jó és szent, örök ké va ló
er köl csi kö vet kez mé nyek kel jár. Min den ha ta -
lom nak vagy po zi tív, vagy ne ga tív er köl csi üze -
ne te van, ame lyet nem a pil la nat nyi hasz nos ság,
ha nem csak Szent írás alap ján le het meg ál la pí ta -
ni. Ezt el szok tuk fe lej te ni. Azt mond juk, hogy
ez a val lás, ez a mód szer vagy ez az em ber se gít,

Keresztyén élet
Folytatás,  Jézussal
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gyó gyít és ezért iga zol ha tó. Min dig fel kell ten -
nünk azon ban a kér dést hogy Is ten igé je alap ján
mi lyen elő je le van an nak, ami tör té nik? A Bib lia
le ír ja, hogy a go nosz is ad hat ha tal mat, se gít,
gyó gyít.  Min dig meg kell vizs gál ni Is ten Igé je
alap ján az er köl csi elő je let! Pé ter meg ér tet te,
hogy ami tör tént az az Is ten meg al ku vás-nél kü li
szent ha tal má val tör té nő ta lál ko zást je len tet te.
Si mon Pé ter Is ten szent ha tal má nak kö vet kez -
mé nye it ér ti meg és nem a ma ga er köl csi sé ge
sze rint gon dol ko dik.

El kép zel het jük, hogy mi lett vol na, ha egy
mai dör zsölt vál lal ko zó kap ilyen se gít sé get Jé -
zus tól. A ma ga er köl csi ki csi nyes sé gé vel mit
mon dott vol na? „Jé zus kö szö nöm a cso dát, de
hát előbb is szól hat tál vol na, most ki kell fi zet -
nem az em be rek nek a hi á ba va ló há ló mo sást is.”
Meg van ne künk a mi ki csi nyes er köl csi íté le -
tünk és az zal na gyon ma ga biz to san ítél ke zünk
min den fe lett, de ez így nem jó. Egye dül az Is -
ten nek van va ló di er köl csi böl cses sé ge, amely
men tes min den ér zel gős ség től, tö re dé kes ség től,
fe lü le tes ség től, ide ig le nes ség től. Ő örök er köl -
csi ala pon cse lek szik. Ez az, amit meg ért Pé ter,
ezért bo rul le, ezért ké ri, hogy Jé zus men jen el
tő le, és hagy ja őt bé kén, mi vel bű ne i re rá vi lá gít
Jé zus szent ha tal ma. Pé ter nek itt eb ben a pil la -
nat ban tel je sen iga za van. Ha csak en  nyi tör tént,
hogy Is ten meg mu tat ta az Ő di cső, szent ha tal -
mát, ak kor Pé ter nek le kell bo rul nia, majd me -

ne kül nie kell az Is ten elől. Le he tet len, hogy kö -
zös le gyen az éle tük foly ta tá sa. Ez az a hely zet,
amely ben az tán az Úr ke gyel mét és sze re te tét
ki je len ti, de áll junk meg azért itt. Ad jon az Is ten
ne künk eb ben az év kez dés ben he lyes irány tűt
az Ő igé je ál tal, hogy nem a ma gunk ki csi nyes
er köl csi sé ge alap ján akar juk meg ítél ni az Is tent,
ha nem az Is ten di cső sé ges er köl csi mér té ke sze -
rint meg lát ni ma gun kat, meg lát ni, hogy bű nös
em be rek va gyunk.  

3. Ez után jön azon ban a dön tő kér dés: Ho -
gyan le het sé ges még is, hogy Si mon Pé ter Jé -
zus sal foly tas sa az éle tét? Ho gyan le het sé ges
még is? Az ál tal, hogy Jé zus új kez de tet ad ne ki.
„Ne félj, ezen túl em ber ha lász le szel.” Egy új
éle ted lesz. Pé ter nek ezt mond ja Jé zus, új kez -
de tet aján dé ko zok ne ked, én, Jé zus. Van rá ha -
tal mam, lát tad, sza ka doz nak a há lók. Én egy új
kez de tet aján dé ko zok ne ked.

Ked ves Test vé re im, Is ten nem azt akar ja,
hogy va la mit új ra kezdj eb ben az év ben. Mi
min dig fo gad ko zunk min den nel kap cso lat ban,
hogy most új ra kezd jük, mint a fo gyó kú rát.
„Igen Uram eb ben az év ben most új ra kezd jük,
se gíts eb ben Is te nem!” 

Nem Test vé re im! Átok le gyen min den új ra -
kez dé sen! Az új rakez dé sek he lyett vég re kér jük
el az új kez de tet, amit az Is ten ad, és amit az Is -
ten mun kál. Nem új rakez dés re van szük sé günk,

ha nem új kez det re. Egé szen más ra, amit az Is -
ten mun kál. Egy szer Pé ter már meg ta lál ta Jé -
zus ban a Mes si ást, de most egy új kez de tet kap,
most már Jé zus nem en ge di el, most már Jé zus
for mál ja. Ed dig ha la kat ha lá szott az élet ből a
ha lál ba, most em be re ket fog ha lász ni a ha lál ból
az élet re. Et től kezd ve az örök éle tet éli és szol -
gál ja. Lát ja, ér zi a bűnt de, ta pasz tal ja a bűn bo -
csá na tot és a bűn ből va ló sza ba dí tást is. Jé zus
Krisz tus ezt vég zi el ben ne. Új ér tel me lesz az
éle té nek, és ez az új kez det az, ami ál tal még is
le het sé ges, hogy Si mon Pé ter Jé zus sal foly tas -
sa. Ez le het sé ges Is ten sze re te té ből a te éle ted -
ben, és az én éle tem ben is. Egy új kez det. Jé zus
Krisz tus ál do za ta, sze re te te, ter ve sze rint le het -
sé ges ez az új kez det. Ad ja meg ne künk Is ten,
hogy en nek az esz ten dő nek az el ső nap ján el fo -
gad juk az Ő ha tal mát, új já te rem tő ha tal mát. Ad -
ja meg ne künk az Is ten, hogy hit tel tud juk el fo -
gad ni. Ahol az ige szól, Jé zus ha tal ma bi zo -
nyos ság, ott van új kez det. Jé zus er ről akar ve -
lünk be szél ni, és ez az, amit biz to sít ne künk, és
így lesz foly ta tá sunk Jé zus Krisz tus sal. Kö nyö -
rül jön meg raj tunk így az Is ten, és így va ló ban
új évünk lesz.

Ámen.

/Dabi új évi is ten tisz te let 2010 –
Balogh Lász ló Le ven te

re for má tus lelkész/

Egyetemes
imahét

Alkalmaink
2010. január 18-22 -ig:

Január 18. hétfő 1700 óra:
Baptista imaház

Január 19. kedd  1700 óra:
Baptista imaház

Január 20. szerda 1700 óra:
Dabi Református Templom

Január 21. csütörtök 1700 óra:
Dömsödi Református

Gyülekezeti Ház

Január 22. péntek 1700 óra:
Dömsödi Református

Gyülekezeti Ház 

Csak azért is egész sé ge sebb le szek!
Az egész sé günk kel tö rőd ni, az ilyen vál sá gos idők ben ta lán fon to sabb, mint bár mi kor –

mond ta el új sá gunk nak Schwarzkopf Me lin da, a Ceragem Szi get Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó ja.
Ma már nem kell szük ség sze rű en tá vo li or szá gok ba el men nünk, ha ten ni aka runk az egész sé -
gün kért. A Ceragem Master az el ső és a mai na pig egyet len ma gyar or szá gi gyógy ásza ti se géd -
esz köz ta nú sít ván  nyal ren del ke ző thermo-akupresszúrás mas  százs ágy, amit ven dé ge ink 3 éve
díj men te sen pró bál hat nak ki hét fő től szom ba tig min den nap.

– In zu li nos cu kor be teg ként ér kez tem a köz pont ba, na pi négy sze ri szú rás sal – me sé li Kocsis-
Barna Imréné Mag di Szigetszentmiklósról, 62 éves, ven dég. – Vér cu kor szin tem ma már 6 és 8
kö zöt ti, így há rom szo ri szú rás is elég. A ma gas vér nyo má som ra ko ráb ban na pon ta 3 tab let tát
szed tem, 160 Ceragem-alkalom után na pi 1 tab let tá val is be állt 120/70 és 130/80 kö zöt ti ér ték re.

– Prosz ta ta-meg na gyob bo dás sal és nya ki ér el me sze se dés okoz ta váll fáj da lom mal és fül zú -
gás sal ér kez tem a be mu ta tó te rem be – tud tuk meg Má té Pé ter 68 éves szi get hal mi ven dég től. –
Négy hó na pos Ceragem hasz ná lat után a prosz ta tá nál 55-60%-os ja vu lás mu tat ko zott. A sza -
bad PSA ér ték 11,6-ról 5,4-re csök kent. A gya ko ri éj sza kai vi ze lés el ma radt, és a váll fá já som is
meg szűnt.

– Na gyon erős csont rit ku lá som volt, éve kig csak a pad lón tud tam alud ni, há rom hó nap alatt
ez na gyon jól meg ja vult, már nem fáj a há tam, és vég re ágy ban al szom! – me sél te D. Miklósné,
58 éves bu da pes ti ven dég.

Kér dé sünk re, hogy kik me het nek a szigetszentmiklósi be mu ta tó te rem be, Schwarzkopf Me -
lin da el mond ta, hogy sze re tet tel vár nak min den kit, aki ja ví ta ni sze ret ne egész sé gi ál la po tán.
Van nak ven dé gek, akik ma gas vér nyo más sal ér kez tek hoz zánk, má sok ge rinc bán tal mak kal,
moz gás szer vi prob lé mák kal, cu kor be teg ség gel, mig rén nel, al vás za var ral, de pres  szi ó val, al ler -
gi á val, és már pró ba ter mi kö rül mé nyek kö zött is szá mot te vő ja vu lást ta pasz tal tak egész sé gi ál -
la po tuk ban. Nem rit ka az sem, hogy év ti ze des fáj dal mak és el vál to zá sok eny hül tek né hány hó -
nap alatt.

Cí münk: Szigetszentmiklós-Gyártelep, Lor dok Há za, a szi get hal mi Mű út mel lett, a busz pá -
lya ud var mel lett. Te le fon szám: +36-24-447-547, www.ceragemsziget.hu, nyit va tar tás: H-P:
8-18, Szo: 8-12.
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2009-ben meg ke re sett te le fo non va la ki, aki úgy mu tat ko zott be,
hogy Óváry Gá bor nak hív ják és uno ká ja  Óváry Arthurnak, aki az
1928-ban el ké szült Dömsödi ka to li kus temp lo mot is ter vez te.

Óváry Gá bor ta nul mányt ké szí tett hí res temp lom épí tő és po li hisz -
tor nagy ap já ról, és ku ta tá sai so rán ju tott el Dömsödig. Sze mé lyes ta -
lál ko zá sunk kor fény ké pe ket ké szí tett a temp lom ról és mi vel 1999-
ben meg ír tam egy Pest me gyei le vél tá ri pá lyá zat ra a „Fe je ze tek a
Dömsödi Ka to li kus Egy ház köz ség tör té ne té ből, a Vá ci Püs pö ki Le -
vél tár ban őr zött le ve lek és jegy ző köny vek alap ján” cí mű dol go za to -
mat, ad tam ne ki sa ját ku ta tá sa im ered mé nyét. Eze ket Óváry Gá bor
fel hasz nál ta, 2009. no vem ber ben a pest er zsé be ti Csiliben tar tott elő -
adá sá ban, me lyet az Er zsé be ti Hely tör té ne ti Klub ren de zett.

Az elő adás nak Dömsödre vo nat ko zó ré szét az aláb bi ak ban szó
szerint idé zem:

„Óváry Arthur temp lom -
épí tő vel ös  sze füg gés ben az is
meg ál la pít ha tó, hogy Ha na  u er
A. Ist ván vá ci me gyés püs pök
ko ráb ban már kap cso lat ban
volt a pest er zsé be ti épí tés  szel
a dömsödi egy ház kö zös ség
temp lo má nak ter ve zé se és
épí té se so rán. A Vá ci Püs pö ki
Le vél tár ban meg ta lál ha tó az
Óváry Arthur ál tal ter ve zett
dömsödi temp lom ter ve, va -
la mint a temp lom épí tés kö  -
rül mé nyei. A do ku men tu mok
sze rint Dömsö dön és kör nyé -
kén nagy részt  re for má tu sok
él tek, ezért a vá ros ka to li kus
temp lom mal nem ren del ke -
zett. 1927. feb ru ár  9-16. kö -
zött egy ka to li kus szent mis-
szió meg ala kí tot ta az Ol tár
Egye sü le tet. Az Ol tár Egye -
sü let két hit ok ta tó ja dr. Déc-
sey Gé za és Kiss Lász ló
1927. áp ri lis 11-12. kö zött a
hús vé ti szer tar tá sok el vég zé -
se cél já ból nem csak Döm-
södön, ha nem a két szom szé -
dos ura da lom ban Apaj-
pusztán és Szunyogpusztán
is gyón ta tást szer vez tek. A
Vá ci Püs pö ki Le vél tár ban
őr zött le ve lek sze rint „Mind -
két ura da lom ban a tiszt urak
kéz ség gel nyúj ta nak hoz zá
al kal mat s ad nak sza bad sá -
got ar ra a nap ra a cse lé dek -
nek.”  

1927. jú li us 27-én Kiss
Lász ló lett a plé bá nos, majd
ok tó ber hó nap ban meg ala -
kí tot ta a Dömsödi Egy ház -
köz sé gi Ta ná csot. Az Egy -

ház köz ség tag jai el ha tá roz ták, hogy temp lo mot épí te nek és eh hez kér -
ték Hanauer vá ci me gyés püs pök se gít sé gét. Felltételezhető, hogy a püs -
pök úr a Szent La jos ró mai ka to li kus plé bá nia temp lom építsével ös  sze -
füg gés ben Óváry Arthur mű épí tészt kér te fel a temp lom ter vi nek el ké -
szí té sé vel, majd a terv bir to ká ban Hanauer püs pök 1928. jú li us 9-én le -
ve let írt Klebelsberg Kunó val lás és köz ok ta tás ügyi ma gyar ki rá lyi Mi -
nisz ter Úr nak: 

„Le gyen sza bad ez al ka lom mal Nagy mél tó sá god nagy be csű fi gyel mét
kü lö nö sen fel hív ni a dömsödi egy ház kö zös ség igen nagy sze gény sé gé re
és ne héz hely ze té re. Dömsödön és kör nyé kén 1200 katholikus hí vő él el -
szór va a nagy pusz ta sá gon, de min de nütt másvallásuak kö zé be ékel ve.
Temp lo muk nincs, ami ös  sze fonná őket, csak egy na gyon sze gé nyes nád -
fö de les, ala csony pa raszt ház szo bá já ban fá ra do zik a mis  szi o ná ri u sok ön -
fel ál do zá sá val a ki he lye zett lel kész... Nagyon ké rem Nagy mél tó sá go dat,

le gyen ke gyes ezen
kö rül mé nye ket fi -
gyel mé re mél tat ni
és a sze gény döm-
södi egy ház köz ség -
nek a kért val lás ala -
pi se gélyt mél tóz -
tas sék meg ad ni.”

A pénz nagy ré sze
ös  sze jött, a Szent
Már ton temp lom
épí té se Dömsödön a
Sza bad ság  út 77-
79. szám alat ti te rü -
le ten 1928-ban be -
fe je ző dött. No vem -
ber ben Hanauer
püs   pök a temp lo -
mot fel szen tel te. A
temp lom neo gó ti -
kus stí lus ban épült,
hom lok za ta aszim-
metrikus lett, mert a
hom lok zat bal  ol da -
l ára ter ve zett to rony
pénz hi ány mi att nem
épűlt meg, ha ran go -
zás ra a ré gi ha rang -
lá bat hasz nál ták. A
temp lom be ren de -
zé se igen sze gé nyes
volt, de fi gyel met
fel kel tő volt a ti zen -
há rom szí nes üveg -
ab lak, amely ből öt
ma is lát ha tó. A tem-
p lom köz ada ko zás -
ból épült fel, a mun -
kák vég ös  sze ge 30
ezer pen gő volt. A
templomban lé vő
Szent Már ton-ké pet
Szo kol Willibald
fes tő mű vész ké szí -

MEGEMLÉKEZÉS ÓVÁRY ARTHURRÓL, A DÖMSÖDI
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM TERVEZÕJÉRÕL

A tervező: Óváry Arthur

A dömsödi r. kat. templom terve A Szent Márton kép
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tet te. (Egyik
fest   mé nye a Vá -
ros li ge ti Vajda -
hu nyadvárban
lé vő Me ző gaz -
da sá gi Mú ze um
tár sal gó já ban je -
len leg is meg te -
kint he tő.)

A vá ci me -
g y é s  p ü s  p ö k
1929. ja nu ár 3-án
kelt – Óváry Ar -
th ur mű épí tész
úr  nak cím zett –
le ve lé ben meg -
kö szön te azt a te -
v é  k e n y  s é  g e t ,
ame lyet a ter ve ző
a dömsödi egy -
h á z  k ö  z ö s  s é g
t emp  lo  má  nak
épí té sé ben és tá -
m o  g a  t á  s á  b a n
nyúj tott.

A ma is lát ha tó
bel ső ki ala kí tás ra csak 1939-ben ke rül he tett sor. Az er ről szó ló le vél ben az
ak ko ri plé bá nos Hrenkó Fe renc ezt ír ta a püs pök nek: „A pest er zsé be ti
Szent Er zsé bet temp lom ré gi fő ol tá rát a dömsödi temp lom aján dék ba
meg kap ta. Mi u tán ez az ol tár a mé re te mi att a dömsödi temp lom ban nem
fért vol na el, a ha ran go zó val tel je sen át ala kí tot tam, az it te ni me ne kül tek
tá bo rá ban la kó len gye lek pe dig be fes tet ték.” Az ese mény tör té nel mi hát -
te re az volt, hogy 1939. szep tem ber 1-jén Né met or szág meg tá mad ta Len -
gyel or szá got. A né me tek meg szál lá sa elől a len gye lek Ma gyar or szág ra is
me ne kül tek és Dömsödön is lé te sült egy ide ig le nes len gyel tá bor.

(A do ku men tu mok fel ku ta tá sá ban D. Nagy Ju dit he lyi la kos
volt se gít sé gem re.)

Óváry Arthur más vi dé ki vá ro sok ban is ter ve zett templomkat, az egyik
ma nap ság nap vi lá got lá tott do ku men tum sze rint az Orgoványban lé vő
(Orgovány, Kos suth La jos ut ca 44. szám alatt lé vő) Ma gya rok Nagy asz  -
szo nya el ne ve zé sű ró mai ka to li kus temp lom ter ve it is ő ké szí tet te. A tem-
p lom tör té ne tét le író do ku men tu mok a kö vet ke ző ket tar tal maz zák: 

A temp lom 1332-ben már lé te zett, majd a tö rö kök 1572-ben el pusz tí -
tot ták. 

A temp lo mot 1920-ban új raala pí tot ták, amely egy ma lom épü let ből és
egy to rony ból állt. 

~ 1940-ben Orgovány kö ze lé ben egy Lő tér lé te sült, ahol ál lan dó ka to -
na ság tar tóz ko dott. A ka to na ság tes tü le ti leg vo nult fel va sár na pon ként a
szent mi sé re, gyak ran katonazenekarral. A lel kész Csollák La jos volt. 

– Kiss Lász ló dömsödi plé bá nos 45 éves ko rá ban 1942 már ci u sá tól az
orgoványi temp lom plé bá no sa lett. 1942 ta va szán a sok eső mi att a temp -
lom vá lyog fa lai an  nyi ra megrongálódtak, az épü let élet ve szé lyes sé vált,
ezért – a to rony ki vé te lé vel – az épü le tet le kel lett bon ta ni. A bon tás nál a
ro mán ka to na ság szol gál tat ta a mun ka erőt, ak kor ép pen Er dély hoz zánk
tar to zó ré szé ről is vol tak ka to nák a Lő té ren.

– Új temp lom meg épí té se vált szük sé ges sé, az alap kő le té tel re 1942 ok -
tó be ré ben ke rült sor, ezen töb bek kö zött részt vett Ved res Bé la apát is.

– A temp lom ter ve zé sé vel Kiss Lász ló jó is me rő sét, Óváry Arthur pest -
er zsé be ti épí tész mér nö köt kér te meg (Pöltemberg ut ca 67.), aki azt amúgy
ba rá ti ala pon az egyházközösség fe lé vál lal ta.

– 1943. jú li us 2-án – Pünkösd va sár nap ján – meg in dult a gyűj tés, a fel -
szó lí tást tar tal ma zó pla ká ton a temp lo mot ter ve ző Óváry Arthur ál tal el -

kép zelt lát sza ti ké pe is sze re -
pelt. A temp lom há rom ha jós -
ra lett ter vez ve, hogy a ka to -
na ság is el fér jen ben ne, de
anya gi okok ból Óváry Arthur
egy új ter vet (egy ha jós épü le -
tet) ké szí tett.

– A kez de ti épít ke zés nél a
ka to na ság so kat se gí tett, így a
mun ka díj mi ni má lis volt,
köz ben a szent mi sé ket a plé -
bá ni án, vagy a sza bad ban tar -
tot ták.

– Az anyag be szer zést és az
épít ke zést egy mun ka szol gá -
la tos mér nök fel ügyel te, va la -
mint Óváry mér nök is le lá to -
ga tott né ha-né ha, de az ak ko ri
köz le ke dé si vi szo nyok ezt rit -
káb ban tet ték le he tő vé. E mi -
att is tör tént, hogy az ere de ti
terv től el té rő en a temp lo mot

nem köz vet le nül a to rony mel lé, ha nem at tól tá vo labb épí tet ték. Óváry
mér nök sze rint ez Kiss Lász ló el gon do lá sa volt, hogy így a temp lom ne
fog ja el  a plé bá nia elől a na pot. A má sik nagy hi ba a pil lé rek épí té se kö rül
volt: nem meg fe le lő mé ret tel és anyag gal ké szül tek, ezért eze ket Óváry
mér nök le bon tat ta és a meg fe le lő for má ban és nagy szi lárd sá gú tég lá val
új ra é pít tet te.”

Közreadta:
D. Nagy Ju dit

A dömsödi r. kat. templom főoltára

Az orgoványi katolikus templom tervrajza

Kiss Lász ló 1927-1930-ig plé bá nos
volt Dömsödön, így a temp lom szen -

te lés az Ő szol gá la ta alatt tör tént
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