JEGYZŐK ÖNYV
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 31-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket és a
meghívottakat.
Megállapítja, hogy valamennyi képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következő határozatot:
1/2007.(I.31.Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
2) A polgármester tájékoztatása a két ülés között eltelt időszakban megtett
intézkedéseiről
3) A háziorvosi ügyeleti ellátás működtetése
4) Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
5) A gróf Széchenyi István Általános Iskola igazgatói állására pályázat
kiírása
6) A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására
pályázat kiírása
7) Tájékoztató a Dömsödi Sportközpont működéséről – szolgáltatási díjak
emelésére vonatkozó javaslat megvitatása
8) A Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi társulás
alapító okiratának módosítása
9) „Dömsöd Díszpolgára” cím adományozásáról szóló rendelet
megalkotása
10) Egyebek
10.1. Dömsöd, Petőfi út 34. – volt mozi épületének- közösségi célú
hasznosítása
10.2. A MOSTRart Művészeti Oktatási Stúdió bemutatkozása- a Kultúra
Program (2007-2013) pályázatra benyújtandó program tervezetének
ismertetése
10.3.Dömsöd, Kunszentmiklósi út 13. szám alatti bérlakás megvásárlására
vonatkozó kérelem megvitatása
10.4. A Pestőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ dolgozói
létszámának emelésére vonatkozó intézményvezetői kérelem megvitatása
10.5. A 2007. évi címzett támogatásra benyújtott pályázattal kapcsolatos
tájékoztatás
10.6. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása
10.7. Apaj község megkeresése Dr. Vörös Andrea jegyző helyettes jegyzői
kinevezéséhez történő hozzájárulás kérése tárgyában
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
2/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszakban megtett
intézkedéseiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva)
Bencze István polgármester az elmúlt héten megtartott vállalkozói fórumon való részvétellel
kapcsolatban elmondja, hogy mindössze négy képviselő vett részt ezen a fórumon, mely tényt
a jelenlévő vállalkozók kifogásolták. Kéri, hogy a jövőben a lakossági igényeknek
megfelelően az önkormányzat rendezvényein – a lehetőséghez mérten – minden képviselő
vegyen részt.
A Képviselő-testület a két ülés között eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót elfogadta
és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
3/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

3./ A háziorvosi ügyeleti ellátás működtetése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Három ajánlat van a képviselők előtt, a jelenlegi szolgáltató,
Delta Mentőszolgálat ajánlata, a ráckevei illetve kiskunlacházi polgármester ajánlata. Mint
ismert, az elmúlt év december 31-én lejárt az ÁNTSZ. – jelenlegi ügyeleti rendelőre
vonatkozó – engedélye. A jogszabályoknak megfelelő rendelő kialakítása mintegy 18-20
millió ft-ba kerülne az önkormányzatnak. Nem csak egészségügyi szakmai szempontból, de
gazdasági és anyagi szempontból is tarthatatlan ez a helyzet, hogy évi szinten 18-20 millió
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ft-ot tesz az önkormányzat az ügyelet fenntartásához, ezen túlmenőn hátrányos
következményei is vannak. Az önkormányzat többek között e miatt sem jogosult az
önhibájukon kívül forráshiányos önkormányzati támogatásra.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető részletesen ismertette az ügyelet fenntartásával
kapcsolatos számadatokat. Ismertette az elmúlt időszak kétféle ügyeleti ellátási formáját, mely
szerint először a háziorvosok saját rendelőjükben, majd a Delta Mentőszolgálat belépésével
egy központi helyen – egészségház – tartottak ügyeletet, melynek költségeit részletesen
ismertette. Ezt követően a képviselők birtokában lévő három ajánlatot hasonlította össze
értelmezve az ajánlatokban foglaltakat.
Bencze István polgármester: Az anyagot tájékoztató jelleggel bocsátották rendelkezésre, de
előbb utóbb dönteni kell – melynek következményeit fel kell vállalni – arról, hogy az
ügyeletet – bármennyire is szeretnék – nem tudják Dömsödön biztosítani. Most nem kellene
vitát nyitni, viszont a képviselők véleményét szívesen fogadja, dönteni a konkrét számok
birtokában fognak. A képviselőktől kéri, hogy ezen tény elfogadtatását a lakosság körében
segítsék elő.
Varsányi Antal alpolgármester: Mindenképpen szükségesnek tartja ha nem is dönteni, de
beszélni a kérdésről. Ha Kiskunlacháza is adna egy konkrét ajánlatot, azt két orvosra kellene
megkérni úgy Ráckeve mint Kiskunlacháza vonatkozásában. A Dr. Gon Bt. vizsgálja felül és
adjon ajánlatot, két orvossal mennyibe kerülne Dömsödnek az ügyeleti ellátás. Előzetesen egy
hozzávetőleges döntést hozzon a testület arról, hogy milyen körülmények között fogadná el a
környező települések ajánlatát.
Bencze István polgármester: A Delta Mentőszolgálat 2 orvossal indítaná a szolgáltatást. Dr.
Gon Bt. ajánlatában úgy fogalmaz, hogy szükség szerint alkalmaz orvost, tehát ha Dömsöd
úgy döntene hogy feltételként a két orvos alkalmazását határozná meg, biztosan nem
zárkóznának el a teljesítése elől. Ennek megfelelően fog a későbbiekben tárgyalni.
Balogh László Levente képviselő: 15-16 millióba kerül most, mennyibe kerülne, ha a Deltát
választanák? Az ÖNHIKI. eredményes pályázat mennyit hozhatna a településnek?
Bencze István polgármester: Évi 15 millió ft-ot kiszámlázott a Delta Mentőszolgálat, ezen
felül az önkormányzat 24 órában rendelkezésre bocsátotta (fűtés, takarítás, világítás) az
egészségházat, amely az önkormányzatnak további 4 millió ft-ba került.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az ÖNHIKI. mértéke a forráshiány nagyságától függ.
Nem csak az ügyeletnek nyújtott támogatás kerül levonásra, hanem vizsgálják, hogy
terveztek-e bevétel növekedést, más szervezetnek nyújtottak-e támogatást stb . megvan-e a
működésben és a felhalmozásban az egyensúly stb . 2006-ban a működési és felhalmozási
egyensúly nincs meg.
Balogh László Levente: Ezek szerint a 16 millió ft. megtakarítással lehet érvelni a dömsödi
ügyelet megszüntetésére.
Bencze István polgármester: A 16 millió ft. nem csak 16 millió ft. plussz kiadás, hisz nincs
olyan rendelő, amely a jelenlegi jogszabályoknak megfelel. Ehhez vagy egy beruházás, vagy a
jelenlegi átalakítása szükséges, amely további 18-20 millió ft-ot igényelne, ennek nincs meg
az anyagi fedezete. Először arról kell dönteni, hogy meg akarjuk-e változtatni a jelenlegi
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helyzetet, ha igen akkor második lépésként lehet a konkrét ajánlatokat egyeztetni, és dönteni a
szolgáltatóról.
Ispán Ignác képviselő: Perger Gábor megkereste azzal az ajánlattal, hogy a bútorbolt udvarán
lévő épületet hajlandó lenne egészségügyi ügyeleti helyiség céljára felújítani, átalakítani, oly
módon, ahogy azt a jogszabály megköveteli, és bérbe adná.
Bencze István polgármester: Mindkét szolgáltató hajlandó befektetni, felépítené a rendelőt,
hosszú távú – 10-15 éves – szolgáltatói szerződés reményében. Ez viszont kiszolgáltatottá
tenné az önkormányzatot. Végig kell gondolni, és a legelőnyösebb ajánlatot kell választani.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatót.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
4/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bencze István
polgármester tájékoztatását a háziorvosi ügyelet átszervezésével kapcsolatban.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Gon Egészségügyi
Szolgáltató Bt-től és a Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoporttól részletes
ajánlatot kérjen a háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos
szolgáltatásra.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4./ Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, s
elfogadásra javasolja. Eddig az önkormányzatnak nem volt állattartási rendelete és a lakosság
részéről egyre gyakrabban felmerült az igény – főként a kisállattartás (díszállatok)
rendeletben történő szabályozására. (ismerteti a konkrét esetet)
Dr. Vörös Andrea jegyző: A polgármester által ismertetett konkrét esetet nem csak az
állattartási rendelet alapján lehet vizsgálni, birtokvédelmi eljárásban is. A bizottság
véleménye, hogy ne a tartható állatok egyedszámát korlátozzák, hanem az állattartás
körülményeit szabályozzák oly módon, hogy az állattartás megfeleljen az állatvédelmi
szempontoknak, illetve a szomszédok felé a zavaró körülményeket kiszűrjék. Ezzel a
véleménnyel a hatósági állatorvos is egyetértett.
A rendelet hatálybalépésével kapcsolatos javaslata, miután a rendeletet a helyi építési
szabályzattal összhangban kell megalkotni, s a helyi építési szabályzat hatályba lépéséig ezen
rendelet nem léphet hatályba, hogy a Dömsödi Hírnökben valamint az önkormányzati
honlapon tegyék közzé a rendelet szövegét és kérjék a lakosság véleményét.
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Varsányi Antal alpolgármester: 3. fejezet 7. §-ban szerepel, a nevelési – oktatási, illetve
egészségügyi intézmény 50 méteres körzetében……stb. Mindkét intézmény esetében 50
méteren belül folyik olyan állattartás, amely az illető megélhetését szolgálja. Mindkét
intézmény később épült, mint ahogy az állattartó a tevékenységét megkezdte.
dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: A bizottság javaslatában az szerepel, hogy a rendelet
hatálya ne terjedjen ki a meglévő állattartókra.
dr Bencze Zoltán jogi előadó: A jelenlegi állattartók helyzetét ne lehetetlenítsék el, vannak
olyan rendelkezések, amelyek rájuk nem terjednek ki, illetve vannak olyan rendelkezések,
amelyek számukra szigorításokat tartalmaznak, melyre még további határidőt ad a rendelettervezet. Pl. az 50 méteres körzet rájuk nem terjedne ki.
Patonai Istvánné képviselő: Itt is lehetne határidőt kiszabni, mint a sövénytelepítésnél, vagy
a gazdasági udvar kialakításánál, esetleg egy kicsit távolabb helyezni az épület, illetve a
kifutót az iskola épületétől. Ezekre lehetne határidőt szabni, hogy bizonyos határidőn belül
alakítsa ki azokat a feltételeket, amely az újonnan belévő állattartókra is érvényes.
A 8. §. 2. pont tartalmazza, hogy amennyiben 20 kisállatnál több haszonállatot tart a
tulajdonos, akkor kell ezeket a bizonyos dolgokat – sörvény, gazdasági udvar – kialakítani.
Nem tartja kevésnek a 20 kisállatot, pl. sertés esetében már a 15-18 is sok. Ha valaki 2-3
sertést tart saját részre, azt elfogadja, de ha már 15-18 állatot tart, akkor a feltételeket teremtse
meg.
Dr. Vörös Andrea jegyző: Kéri ne foglalkozzon ma a képviselő-testület a tervezethez fűött,
és az ülésen elhangzott módosító javaslatokkal. Amennyiben elfogadják azt a javaslatát, hogy
lakossági véleményezésre tegyék közzé a rendeletet-tervezetet a Dömsödi Hírnökben és a
honlapon, akkor a képviselők módosító javaslataikat az SZMSZ. Szabályai szerint nyújtsák
be, hogy azokkal érdemben foglalkozhassanak. Így kellő idő lesz az átgondolásra, az
értelmezésre, a javaslatokat rendszerezik, átvezetik a tervezeten, s így tud a testület
megalapozott döntést hozni.
Bencze István polgármester: Egyetért azzal, hogy a Dömsödi Hírnökben és a honlapon
megjelenjen a rendelet-tervezet szövege, hisz ez majdnem minden dömsödi lakost érint.
Egyetért azzal is, hogy a konkrét javaslatokat írásban nyújtsák be a képviselők és a március
ülésen megalkothatják a rendeletet.
Dr. Szabó Gáborné képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott véleményként, hogy figyelembe
kell venni, falun vagyunk, olyan kicsi az állatállomány és egyre csökken, örülni kell, ha valaki
rászánja magát az állattartásra.
Patonai Istvánné képviselő: Kérdezi, hogy ki fogja ellenőrizni a rendelet betartását, milyen
szankciók lehetnek, mennyire lehet büntetni, ha nem tartják be?
Dr. Vörös Andrea jegyző: A rendelet-tervezet szabálysértési szankciókat is tartalmaz, minden
jogszabály betartását ellenőrzik, vagy a hatóság észleli, vagy feljelentés alapján járnak el a
rendeletet megszegőkkel szemben. A közterület-felügyelő feladata közé tartozik pl. az
állattartási szabályok betartásának rendszeres ellenőrzése is.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a rendelet-tervezet szövege a
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Dömsödi Hírnök hasábjain és a honlapon véleményezés céljából közzétételre kerül. A
képviselők módosító indítványaikat a március ülésre írásban benyújtják.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
5/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet tervezetét további tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A rendelet tervezetét az önkormányzati újságban és az önkormányzati portálon
közzéteszi lakossági véleményezés céljából.
A lakossági vélemények és a képviselők által beterjesztett módosító indítványok
beérkezését követően márciusi soros ülésén a rendeletet a képviselő-testület újra
tárgyalja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2007. március 28.
5./ A gróf Széchenyi István Általános Iskola igazgatói állására pályázat kiírása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Dr. Vörös Andrea jegyző: Az előterjesztést a Oktatási Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta, s
azzal a javaslattal élt, hogy mindkét intézmény esetében a pályázati kiírást 5 éves határozott időjű
megbízásra írják ki.
Bencze István polgármester: A két igazgatói állásra történő pályázat kiírást javasolja együtt tárgyalni.
Az Oktatási Bizottság javaslata a megbízás időtartamát tekintve 5 év. Kéri az ettől eltérő javaslatokat.
Lázár József képviselő kérdezi, ha a pályázatok elbírálása során lesz egy megfelelő helyi személy,
nem lehet a pályázati kiírással (5 év) ellentétben úgy dönteni, hogy 10 évre bízzák meg a vezetői
feladatokkal?
Dr. Vörös Andrea jegyző: Csak a pályázati kiírásban foglalt feltételekkel lehet megbízni a vezetőt.
Patonai Istvánné képviselő: A Bizottsági ülésen felmerült, hogy a kiírásban szerepeljen-e a szolgálati
lakás biztosítása, van-e üres szolgálati lakás?
Dr. Vörös Andrea jegyző: Van üres szolgálati lakás és bérlakás is, tehát tartalmazhatja a kiírás.
Bencze István polgármester – miután a napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem
hangzott el – szavazásra bocsátotta a pályázati kiírást az Oktatási Kulturális és Sportbizottság
javaslatát figyelembe véve 5 éves időtartamra.
A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
6/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testülete a módosított 138/1992.(X.8.)
Korm.rendelet alapján pályázatot ír ki a gróf Széchenyi István Áltatános Iskola
(székhelye: Dömsöd, Széchenyi u.9.) igazgatói állására az alábbiak szerint:
- beosztás: magasabb vezető
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- az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a munkakör betöltéséhez szükséges
jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség, és pedagógus szakvizsga
- szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai gyakorlat, előnyt jelent közoktatási
intézményvezetői gyakorlat
- bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban meghatározott illetmény és magasabb vezető
pótléka , szolgálati lakás biztosított
- a vezetői mebízás kezdő időpontja: 2007. augusztus 1.
- a vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2012. július 31.
- a vezetői megbízás időtartama: 5 év
- a pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 30.
- pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, részletes
szakmai önéletrajz, vezetési program (138/1992. (X.8.) Korm.rendeletben meghatározott
tartalommal),felhatalmazó nyilatkozat a pályázatba történő betekintéshez.
- a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség polgármesteréhez
kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). A pályázatot három példányban, lezárt
borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni „igazgatói pályázat”.
- a pályázat elbírálásának határideje: 2007. június 30.
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti
közzétételére, és a pályázati eljárással kapcsolatos további előkészítő feladatok
végrehajtására.
Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Határidő: 2007. június 30.

7./ A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására pályázat
kiírása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a pályázati kiírást az Oktatási Kulturális és Sportbizottság
javaslatát figyelembe véve 5 éves időtartamra.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
7/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testülete a módosított 138/1992.(X.8.)
Korm.rendelet alapján pályázatot ír ki a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (székhelye: Dömsöd, Kossuth L. u.58.) igazgatói állására az alábbiak szerint:
- beosztás: magasabb vezető
- az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a munkakör betöltéséhez szükséges
jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség, és pedagógus szakvizsga
- szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai gyakorlat, előnyt jelent közoktatási
intézményvezetői gyakorlat
- bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban meghatározott illetmény és magasabb vezető
pótléka, szolgálati lakás biztosított
- a vezetői mebízás kezdő időpontja: 2007. augusztus 1.
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- a vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2012. július 31.
- a vezetői megbízás időtartama: 5 év
- a pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 30.
- pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, részletes
szakmai önéletrajz, vezetési program (138/1992. (X.8.) Korm.rendeletben meghatározott
tartalommal),felhatalmazó nyilatkozat a pályázatba történő betekintéshez.
- a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség polgármesteréhez
kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). A pályázatot három példányban, lezárt
borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni „igazgatói pályázat”.
- a pályázat elbírálásának határideje: 2007. június 30.
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti
közzétételére, és a pályázati eljárással kapcsolatos további előkészítő feladatok
végrehajtására.
Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Határidő: 2007. június 30.

7./ Tájékoztató a Dömsödi Sportközpont működéséről – szolgáltatási díjak emelésére
vonatkozó javaslat megvitatása
Előadó: Béczi János sportcsarnok igazgató
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Az Oktatási Kulturális és Sportbizottság a beszámolót és a
díjakra vonatkozó javaslatot megvitatta, azt elfogadásra javasolja.
Patonai Istvánné képviselő: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta, és az
alábbiakat fogalmazta meg: Nagyobb marketing munkát várna el a bizottság ahhoz, hogy a
látogatottság a rendezvényeken nagyobb legyen. A Sportcsarnokban karácsonyi vásár
rendezését nem támogatja. S Nagyobb marketing munkát várna el a bizottság ahhoz, hogy a
látogatottság í rendezvényeken nagyobb legyen. a nézőszám nagyobb legyen. Szabadtéri
teniszpálya kialakításának ötlete merült fel a sportközpont mögötti területen.
Jó lenne, ha a sportot szerető, a sportot szívesen támogatókat felkeresné azzal a céllal, hogy az
SZJA. 1 %-át valamilyen formában sportcélokra ajánlják fel.
Béczi János: A kritikát – miszerint több marketing munka kellene a sportcsarnokban –
elfogadja. Ennek érdekében a Sportcsarnok programjait a Dömsödi Hírnökön kívül
szórólapokon is népszerűsíti az OMK. programjaival együtt. Nagyon kevés az olyan program,
amely olyan marketingmunkát igényel, amely nézőszámot hozna a sportcsarnokba. A
programok nagy részét gyermek labdarugó kupák alkotják, melynek 1/10 részében van
dömsödi csapat. A közönséget a csapat hozzátartozók, edzők, szülők alkotják. Egy-egy
kiemelt programról lehet szó, amely nagyobb népszerűsítést igényel.
Udvar hasznosítással kapcsolatban: Szabadtéri teniszpálya sok van a környéken, véleménye
szerint nem lenne rá igény. Fedett teniszpálya nincs, 5 év alatt háromszor vették igénybe e
célra a sportcsanokot. Egy salakos teniszpálya kialakítása 30-40 millió ft. volt. Nincs
összhangban a igény a realitással.
Elképzelése a hátsó udvarral vagy egy extrém sportparkot kialakítani fiatalok részére
(gördeszka, görkorcsolya stb.) erre igény lenne és a megvalósítás költsége jóval kisebb lenne.
Szeretne egy télen üzemelő jéghoki pályát, népszerű sport, sokan igényelnék.
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A sportöltözőkre benyújtott pályázatukban – mely sajnos nem lett nyertes – is szerepelt a
hátsó udvar hasznosítására vonatkozó terveik. Az öltözőket úgy tervezték, hogy hátrafelé
megnyithatók legyenek. Az adó 1 %-val kapcsolatban a kézilabdára gondolt, annak vannak
olyan támogatói, akiket meg lehetne keresni. Nincs mód a Dömsödért Alapítványban
elkülöníteni az 1 %-ot. Felveszi a kapcsolatot a jegyzővel, hogy milyen módon lehetne a
Dömsödi sportért alapítványt létrehozni, milyen vonzatai vannak stb.
A téli vásár nem ugyanaz a kategória lenne, mint az OMK-ban, a sportcsarnokban egy 1400
m2-en sok kiállítóval teljesen más. Mindenképpen versenyképes lenne egy ilyen méretű
karácsonyi vásár, a környékbeli településeken nem szervezték még hasonlót. Az utazás
költségeit és az ezzel járó időveszteséget megspórolnák. Elképzelése szerint ha ez egy
minőségi vásár lenne, biztosan lenne rá igény. Háromnapos vásárra gondolt, mely termelne
olyan profitot, amelyet a sportcsarnokra tudnának fordítani. Minimális költséggel – már
tízezer ft-os nagyságrendben lehetne pavilont vásárolni. Szívesen megszervezné, amennyiben
a testület ehhez hozzájárul. Elsősorban a dömsödi vállalkozóknak biztosítanának lehetőséget a
vásáron. Kéri a képviselő-testületet gondolja át, ha lát benne realitást, szívesen megszervezi.
Patonai Istvánné képviselő: Állagmegóvás, az amortizáció – hogyan gondolja?
Béczi János: Gumiszőnyeggel leborítanák a sportpadlót, az állaga nem sérülne.
Orosz Sándor képviselő: Szerepel az anyagban az általános iskola szállás céljára történő
esetleges igénybevétele a nyári hónapokban. Mi ennek a feltétele? Ezt az elképzelést
maximálisan támogatja.
Béczi János: Az edzőtáborok jórészt augusztusban vannak, amikor a településen lévő
szálláshelyek is foglaltak, nem tudnak szálláshelyet biztosítani. A gyerekek számára az iskola
alkalmas lenne a 18-20 fős csapatok elszállásolására. Ezzel az iskola is tudna profitálni és a
sportcsarnok is. A sportcsarnokban a tisztálkodás biztosítva lenne.
Patonai Istvánné képviselő: Az edzőtáborokra bejelentkezettek esetleges távolmaradása
esetén kártérítésre van-e lehetőség?
Béczi János: Nem jellemző az elmaradás, egyszer-kétszer fordult elő. Kialakult vendégkör
van, ismeri a résztvevőket. Nehéz az előleg kérés, mert bizonytalan a létszám. A jövőben az
újabb jelentkezőktől kérni fog előleget.
Szabó Andrea: A Bizottsági ülésen nem támogatta a karácsonyi vásár ötletét, féltve a csarnok
padozatát, de megismerve az elképzelést, a vásár kialakításának módját, ha az állagot nem
sérti, színvonalas hagyományőrző, kézműves stb. kiállítások megrendezését tudja támogatni.
Lázár József képviselő: Továbbra sem támogatja a karácsonyi vásár megtartását a
sportcsarnokban, egy hasonló vásár tapasztalatából kiindulva, nem gondolja, hogy nagy
bevételt hozna.
Csikós Lászlóné képviselő: Az OMK-ban két ízben próbálkozott, nem bóvli, művészi
értékkel rendelkező tárgyak vásárával, sajnos nagy érdektelenség mutatkozott a vásárlók
részéről.
Bencze István polgármester: Vásárral kapcsolatban egyetért Lázár képviselő véleményével.
óriási pénzügyi kudarc lenne, hisz egyre kevesebb a fizetőképes kereslet. Mi lenne azokkal a
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pavilonokkal, amit nem tudnak kiadni, ki vállalja fel annak kockázatát? Úgy látná
biztosítottnak a vásár sikerét, ha előre el tudnák adni a pavilon bérletét.
Teniszpályával kapcsolatban az elmúlt héten kereste meg egy vállalkozó a teniszpálya
igényével. Elképzelhető, hogy lenne rá igény, de erről csak akkor szabad gondolkodni, ha
pályázaton elnyernék a szükséges pénzösszeget.
A hátsó udvarra egyébként hosszú távon uszodát terveznek.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester megköszönte a sportcsarnok munkáját és szavazásra bocsátotta a beszámolót.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
8/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testülete a Dömsödi Sportközpont
működéséről szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester: A sportcsarnok 2007. évi bérleti díját a bizottságok
megtárgyalták, azt elfogadásra javasolják.
Szavazásra bocsátotta a sportcsarnok bérleti díjára vonatkozó javaslatot, melyet a képviselőtestület elfogadott és 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2007.(II.1.) rendelete
Az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2001.(VI.6.) rendelet módosításáról
A rendelet hatályba lépésének napja: 2007. február 1.
A rendelet kihirdetve: 2007. február 1. napján

Béczi János Sportcsarnok igazgatója: Tájékoztatja a képviselő-testületet a sportcsarnok
létszámáról, valamint a megfelelő működéséhez szükséges létszám igényről. Elmondja, hogy
a csarnok folyamatos működéséhez minimum két fő szükséges egy időben. A csarnok szinte
állandóan üzemel, hétközben, hétvégén egyaránt. A hétvégi programok közel 200 munkaórát
jelentenek, fejenként 80 munkaóra, amit hétvégén dolgoznak le a munkatársai a
sportcsarnokban.
Eddig úgy kompenzálta a túlmunkát, hogy nyáron, mikor kevésbé igénylik a csarnok
működését, szabadságra küldte munkatársait, illetve lecsúsztatták a plusszban végzett munkát,
valamint minimális anyagi juttatással is igyekezett a túlmunkát kompenzálni. Ezt 2007. évtől
már nem tudja megkövetelni, vagy a túlmunkát ki kell fizetni, vagy a személyi állományt kell
bővíteni ahhoz, hogy a csarnok minden nap nyitva tartson.
Bencze István polgármester: Már most, a költségvetése tervezése során látható, hogy olyan
költségvetési hiány lesz, amely újabb létszámemelést nem fog biztosítani, sőt elképzelhető a
létszámleépítés. A pénzügyi lehetőség mindent megszab, egyet lehet tenni, a feladatokból kell
leadni. Becsülendő a sportcsarnok munkatársainak hozzáállása, de több pénzt nem tudnak
biztosítani.
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Sallai Gábor képviselő: A gondok ellenére megnyugtató, hogy a sportcsarnok jó kezekben
van, gratulál az intézmény ilyen színvonalú vezetéséhez és megköszöni a munkát.
8./ Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi társulás alapító okiratának
módosítása
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva)
Dr. Vörös Andrea jegyző: Az előterjesztést az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság
megtárgyalta, a társulási tanácsba a polgármester mellett Varsányi Antal alpolgármestert
javasolják delegálni.
A jegyző felkérésére Zsinkó Mártát, a szolgálat vezetője a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtással kapcsolatos friss információiról tájékoztatta a képviselő-testületet.
Zsinkó Márta intézményvezető: Elmondta, hogy a Fidélió Alapítvány elnöke tájékoztatása
szerint nem sikerült az idei évre új pályázatot benyújtani, így továbbra is 13 készülékkel kell
gazdálkodni, ami azt jelenti, hogy ha Dömsöd területén felszabadul egy készülék, akkor azt
Apajnak át tudják adni.
Lázár József képviselő kérdezi, hogy ezért a készülékért kell fizetni?
Zsinkó Márta: Igen, az idős ember a készülék használatáért nyugdíjának 2 %-át fizeti.
Bús András képviselő: Ki végzi ezt a feladatot jelenleg?
Bencze István polgármester: A Fidélió Alapítvány ráckevei székhellyel.
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Dömsödről 2 gondozónő látja el a 15 idős beteget, szükség
szerint éjjel-nappal rendelkezésre állnak. Most csökkentették a díjazásukat kérésük, hogy a
jelenlegi pénzüket legalább 15 e Ft-ra egészítse ki az önkormányzat. Ezen kérelmet a két
gondozónő az önkormányzathoz benyújtotta.
Lázár József képviselő: A Népjóléti Bizottság legutóbbi ülésén ezen kérelmet támogatta.
Bencze István polgármester: Utána néz a lehetőségnek, most a költségvetés összeállításánál a
lefaragáson dolgoznak, nem a plussz kiadásokon.
Bús András képviselő kérdezi, hogy a későbbiekben nem jár kötelezettséggel, ha bekerül az
alapító okiratba harmadik feladatként?
Dr. Vörös Andrea jegyző: Nem kötelező szociális alapszolgáltatás, ha az önkormányzat nem
tudja ellátni, minden kötelezettség nélkül megszüntetheti.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosítást, melyet a Képviselő-testület
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
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9/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.
törvényben, és az 1997. évi CXXXV. Törvényben meghatározott jogkörében az alábbi
határozatot hozza.
A képviselő-testület támogatja a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő
Intézményi Társulás társulási tanácsának azon javaslatát, miszerint az intézmény
tevékenységét a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatással
kiegészíti.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapdokumentumain
a módosítást átvezesse, és a működési engedély módosítására terjesszen elő kérelmet
az engedélyező hatóságnál.
Felelős : jegyző
Határidő: folyamatos

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a társulási tanácsba
Varsányi Antal alpolgármestert delegálja a polgármester mellett.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta
az alábbi határozatot:
10/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.
törvényben, és az 1997. évi CXXXV. Törvényben meghatározott jogkörében az alábbi
határozatot hozza.
A képviselő-testület a társulás alapszerződésében meghatározottak szerint a DömsödApaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás társulási tanácsába a
polgármester mellett Varsányi Antal alpolgármestert delegálja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapdokumentumain
a módosítást átvezesse.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

9./ „Dömsöd Díszpolgára” cím adományozásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Lázár József képviselő kezdeményezte a díszpolgári címről
szóló rendelet megalkotását azzal a kifejezett szándékkal, hogy a Vecsési-Bazsonyi
művészházaspárt ezen kitüntetésben részesítse az önkormányzat.
Felmerült benne és javasolja, hogy az idén 100 életévüket betöltő két idős személyt is ezen
címmel tüntetné ki a képviselő-testület. Azonban az Oktatási Bizottság ülésén meggyőzték,
hogy a kor az egy állapot és nem érdem, ezért javaslatát visszavonta, más módon kellene
emlékezetessé tenni számukra azt a napot.
Az Oktatási és a Gazdasági Bizottság a rendeletet-tervezetet megtárgyalta, és a módosító
indítvánnyal javasolja elfogadni, miszerint a címmel díszoklevél és ezüst kitűző jár.
Javasolja továbbá az Oktatási Bizottság, hogy a címhez a mindenkori képviselő-testület
egyösszegű pénzjutalmat adományozhat, melynek keretét éves költségvetésében határozza
meg.
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Patonai Istvánné képviselő: Az Oktatási Bizottság azért javasolja inkább az egyösszegű
pénzjutalmat, mint az életjáradékot, mert nem biztos, hogy idősebb, lehet, hogy fiatal kapja a
díszpolgár címet, és az ő esetében nem lenne gazdaságos életjáradékot megállapítani.
Feltételes módban javasolják az anyagi elismerést, a megajándékozott személyétől, anyagi
helyzetétől függően, rászorul-e vagy sem. Az adott szituációtól függően adható, a mértéket is
a konkrét esetben döntse el a testület.
Bencze István polgármester: A díszpolgári cím egyébként 99 %-ban nem dömsödieknek
adandó, hanem más település állampolgárainak, akik az adott településért tesznek valamit.
Nem zárja ki azt, hogy dömsödi személy kapjon kitűntetést, de olyant kell tennie, ami ország
hírűvé teszi.
Varsányi Antal alpolgármester: Nem ért egyet azzal, hogy dömsödi személy miért nem
kaphat díszpolgári címet? Véleménye szerint a 100 évet megélt dömsödi megérdemli, azzal,
hogy jelen volt Dömsödön. Nem biztos, hogy minden száz évesnek oda kell adni ezt a címet,
de a jelen esetben jogos lenne. A Dömsödért emlékérem egy tevékenységért van, az egy
kitüntetés, a díszpolgár olyan mint a díszdoktor, nem doktor, de valamiért úgy ítélik meg,
hogy ezt a címet adományozzák az illető személynek.
Balogh László Levente képviselő: Javasolja, hogy alkossa meg a képviselő-testület a
rendeletet a díszpolgári címre, és külön döntsenek arról, hogy ki kapjon ilyen címet. Nem
zárja ki, hogy dömsödi lakos kapjon díszpolgár címet, de ritkán fordul elő ilyen helyzet. Erre
jó példa a díszdoktori cím, aki kapja, általában nem annak az intézmények a tanulója volt,
általában egy másik intézményben tanulónak adják a díszdoktori címet.
Szabó Andrea képviselő: Véleménye szerint a falu közvéleménye jó néven venné, ha egy
ember, aki Dömsöd életében 100 évet élt, megkapná a díszpolgár címet.
Dr. Vörös Andrea jegyző: A rendelet-tervezet úgy fogalmaz, hogy akár dömsödi, akár nem
dömsödi lakos kitüntetésére is elfogad javaslatokat, nem kell azért elutasítani egy
felterjesztést, mert a rendelet erre nem biztosít lehetőséget. Az legyen egy egyedi döntés,
hogy ki kapja meg ezt a címet. A rendelet kihirdetését követően az arra jogosultak tehetnek
felterjesztést a kitüntetettre vonatkozóan.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze Ispán
polgármester szavazásra bocsátotta a módosító javaslatokkal együtt a rendeletet-tervezetet,
melyet a képviselő-testület elfogadott és egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2007.(II.1.) rendelete
A Díszpolgári cím adományozásáról
A rendelet hatályba lépésének napja: 2007. február 1.
A rendelet kihirdetve: 2007. február 1. napján

10./ Egyebek
10.1. Dömsöd, Petőfi út 34. – volt mozi épületének- közösségi célú hasznosítása
Előadó: Bencze István polgármester
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(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: A Képviselők elé terjesztett kérelmet hat szervezet írta alá, a
mozi épület közösségi célra történő hosszú távú használatba adására vonatkozóan. Ennek
segítségével pályázati pénzhez jutnának, s olyan közösségi házat szeretnének kialakítani,
amely mindenki számára megnyugtató módon rendezné az épület sorsát.
Az előterjesztést az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság, a Gazdasági Bizottság és a
Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta, s mindhárom bizottság támogatja a kérelmet. A
Településfejlesztési Bizottság két kiegészítéssel támogatta a pályázatot: 1./ először egy éves
szerződést javasolnak kötni, amíg sikeres pályázat nem születik, 2./ az alapszerződésben
javasolják kikötni, hogy nyitva kell hagyni a lehetőséget arra, hogy bármikor bármely más
hasonló célú szervezet társulni tudjon.
Tudvalevő, hogy régebben foglalkozik ez a közösség ezzel a gondolattal, nem újszerű az ötlet.
Az önkormányzat olyan ingatlanáról van szó, amely bármikor – az önkormányzat
megszorulása esetén – mobilizálható, mégis úgy gondolja, hogy az épület közösségi célra
történő hasznosításával olyan értéket tudnak létrehozni, amely az anyagi érdekeken túlmutató.
A TFB. azon javaslatával egyetért, hogy sikeres pályázatig egy éves megállapodást kötnének,
és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy más hasonló célú szervezet csatlakozhasson.
Gáspár László: Pillanatnyilag 6 szervezet írta alá a beadványt, de úgy tervezik, hogy
Dömsöd valamennyi civil szervezete – úgy a kézilabdacsapat, mint az Autocross SC. stb. –
használná az épületet, egy LEADER házban gondolkodnak. Pályázatot csak olyan módon
tudnak sikerrel nyerni. A Duna menti akciócsoport közel 1 milliárd ft-ot fog LEADER
program keretében ebben az évben kiírni. (ismertette a megváltozottLEADER pályázati
rendszert) Van olyan lehetőség, hogy a pályázatnak egy bizonyos %-át ingatlanvásárlásra is
lehet fordítani. Elképzelhető, hogy ez a csoport pályázat segítségével meg tudja vásárolni az
ingatlant az önkormányzattól.
Tarr István: Egy éves szerződéssel nem tudnak pályázatot benyújtani, azzal biztosan nem
nyernek.
Bencze István polgármester: A használatba adás jogi lehetőségeket megvizsgálják,
amennyiben sikertelenül pályáznak, úgy hosszú távon ne tartsák fenn az ingatlant.
Korona Sándor: A képviselő-testület döntésétől függően a döntést követően megkeresik a
többi civil szervezetet, mert az épület funkcióját már a csatlakozók számának függvényében
úgy kell kialakítani és úgy kell pályázni, a terveket is annak megfelelően kell elkészíttetni.
Lázár József képviselő: Örömét fejezi ki, hogy végre elindul valamit, hisz az épület már
évtizedek óta üresen áll. Bízik abban, hogy nem csak tervek lesznek, hanem meg is valósul.
Támogatja az elképzelést.
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Csatlakozva Lázár képviselő véleményéhez, támogatja az
elképezelést. Az épület mérete elegendő lesz-e ennyi szervezet ilyen szerteágazó
tevékenységére? Sok éve üresen áll – a magántulajdonban lévő – malom épülete. Ha
ingatlanvásárlásra is lehet pályázni, nem merült fel annak gondolata, hogy azt megvásárolnák
és felújítanák?
Tarr István: Rengeteg tulajdonosa van a malom épületének. Esetleg munkahelyteremtő céllal
lehetne valakinek megpályázni, munkahelynek kiváló helyen van.
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Korona Sándor: Belső építészetileg úgy szeretnék kialakítani az épületet, hogy az
funkciójában valamennyi szervezet számára alkalmas legyen.
Varsányi Antal alpolgármester: Az egy év valóban rövid, azzal nem lehet pályázni. Javasolja
megállapodásban foglalni, ha sikeres a pályázat, akkor hosszú távú használatot biztosít az
önkormányzat, ha nem sikeres, akkor a befektetett érték tekintetében valamilyen módon meg
kell egyezni. A kezdeményezést egyébként támogatja.
Lázár József képviselő javasolja egy záradékkal ellátni a megállapodást, melyben rögzítik,
amennyiben nem tudnak elindulni az meghatározott időn belül, akkor ne legyen akadálya az
ingatlan önkormányzat általi értékesítésének.
Gáspár László: Kéri a megállapodásban egy féket beépíteni, abban az esetben, ha hat
hónapon belül nem tudnak mit kezdeni, akkor felmondhassák. Ugyanis meg kell tervezni az
épület, a költségvonzatait vizsgálni kell, ki kerül az épületbe stb.
Bencze István polgármester: A jogi formáját a hivatal kidolgozza, a testületnek arról kell
döntenie, hogy a 6 szervezet részére átadja-e az ingatlant a megjelölt célra. Egy záradékban,
vagy külön szerződésben javasolja rögzíteni, hogy egyéves sikertelen próbálkozás után
visszatérnek a témára.
A javaslattal a képviselő-testület egyetértett és 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:
11/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő dömsödi 936 hrsz-ú, Dömsöd Petőfi u. 34. szám alatti, filmszínház
rendeltetésű épületet a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület KHSZ (székhelye:
Dömsöd, Bajcsy-Zs. út 6.) által képviselt helyi társadalmi szervezetek és civil
közösségek használatába adja.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés
megkötésére az alábbi feltételekkel:
- a szerződés határozatlan idejű azzal a bontó feltétellel amennyiben a használat
időtartama alatt az önkormányzat az ingatlan gazdaságos hasznosítására harmadik
személytől kedvező ajánlatot kap, a szerződést felmondja,
- az épületen átalakítást a használók kizárólag a tulajdonossal egyeztetett módon
végezhetnek.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötésre 2007. február 28.

10.2. A MOSTRart Művészeti Oktatási Stúdió bemutatkozása- a Kultúra Program
(2007-2013) pályázatra benyújtandó program tervezetének ismertetése
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester bemutatja a MOSTart Nemzetközi Kulturális KHT. elnökét
Bajzák István és kéri, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye
meg.
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Bajzák István részletesen bemutatta a MOSTart Nemzetközi Kulturális KHT-t. Elmondta,
hogy a KHT. az elmúlt évben jegyezték be, 2,5 éve nemzetközi pályázataik vannak.
Telephelyük Dömsöd, Wesselényi u. 15. alatt van. Beszámolt iskolai (kiskunlacházi művészeti
iskola, bajai iskola) tapasztalataikról, budapesti kulturális műhelybeli tevékenységükről,
továbbá egy firenzei egyemeten tanító professzor asszonnyal tartott kapcsolatukról, a közös
elképzelésekről, a segítségével eljutott nemzetközi pályázatokról.
A továbbiakban ismertetette stratégiájukat, eddigi pályázati munkájukat, a tagság
összetételéről.
A következőkben a kultúra 2007. projektről beszélt, mely olyan pályázati lehetőség, amelynek
önrésze van, egy olyan pályázat, amelyben Dömsödnek csak partnernek kell lenni, a pályázat
nem itt kell megírni. Minden egyes – Kultúra 2007. – nyertes pályázat önrészét az NKA.
átvállalja. Amennyiben az NKA. átvállalja az önrészt, Dömsöd akar-e partner lenni ebben a
pályázatban? Ha az önkormányzat ilyen feltételekkel sem kíván partner lenni, akkor a
MOSTart sem pályázna, egyébként más pályázatok megírását szívesen vállalja. Az NKA-tól a
pályázat benyújtásának határidejéig igyekeznek írásos nyilatkozatot kérni az önrész
vállalásáról.
Ismerteti a program-tervezetet, mely három önkormányzat összefogásából, a portugál FAFE,
egy finn város és Dömsöd háromszor egy hetes programjából állna, egy nemzetközi fesztivál,
amelyen a három ország képviselői egyaránt fellépnének. (zenés programok)
Úgy gondolja, hogy Dömsöd egy kis felkészüléssel alkalmas lenne erre a fesztiválra
partnerként.
Ez a pályázat sikerdíjas. A MOSTart közreműködése során csak akkor kér jutalékot, mikor
nyer a projekt, plussz a munkadíj, amely a pályázatba be van építve.
Ha igent mond az önkormányzat, akkor egy keret megállapodást kell megkötni, a MOSTart és
az önkormányzat között.
Bencze István polgármester: Van egy konkrét pályázati lehetőség, amelyhez a MOSTart
KHT. szeretné, ha a dömsödi önkormányzat a nevét adná, mely az önkormányzatnak anyagi
áldozatba nem kerül. Amennyiben az önkormányzatnak ez pénzbe kerülne, már most
kimondható, hogy az önkormányzat nem partner, hisz nincs anyagi fedezete erre a célra. Az
önkormányzat a kezdeményezést tiszteli, hisz komoly szellemi termékről van szó, nagyra
becsüli, amit a kulturáért tesznek.
Dr. Vörös Andrea jegyző: Az anyag, amit az önkormányzatnak eljuttatott egy megbízási
szerződés arra, hogy a MOSTart Kht-t az önkormányzat megbízza azzal, hogy ezt a projektet
elkészítse, bonyolítsa, sikeres pályázat esetén 10 % sikerdíjért. Ezen kívül, ha további
tevékenységet végez az egyesület pl. koordinátorként közreműködik a megvalósításban
további fél millió ft. munkadíjat kérne az önkormányzattól.
Ha további munkával is megbízná az önkormányzat a MOSTart studiót, úgy azt egy külön
megállapodás keretében külön díj ellenében elvégeznék.
Elmondja, hogy az önkormányzatnak van egy pályázatíró céggel kapcsolata, akik kedvezőbb
feltételekkel – 5 %-os sikerdíj ellenében – írják a pályázatot az önkormányzatnak és az
intézményeknek egyaránt. Nem lát ebben az ajánlatban sem többet, mint a már meglévő
szerződésben. A konkrét pályázati programról, és arról, hogy abban milyen kötelezettségeket
vállalna az önkormányzat nem szól az írásos anyag.
Bencze István polgármester: A bizottsági ülésen nem erről volt szó, kérdezi az Oktatási
Bizottság vezetőjének véleményét.
Patonai Istvánné képviselő: A bizottsági ülésen fel sem merült a sikerdíj.
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Bajzák István: Csak sikeres pályázat esetén kérnének sikerdíjat.
Bencze István polgármester: Értelmezése szerint a portugál város pályázik. Sikeres pályázat
esetén hogy jut Dömsöd pénzhez, amiből a sikerdíjat és a fellépő művészeket fizeti?
Bajzák István: Egyrészt a bevállalt önrészt az Nemzeti Kulturális Alap utalja a magyar
partnernek, másérszt a pénzügyi tervben szereplő pénzösszeget a támogatottnak át kell hogy
adja a partnernek, hisz ki kell fizetni a költségeket. Neki is érdeke, hogy a pályázattal el
tudjon számolni, hogy a programok meg voltak tartva. A programok költségeit tételesen le
kell osztani.
Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy a képviselőknek nincs kifogásuk a program
ellen, az elvi engedélyt a testület biztosan megadja, azonban kéri, hogy olyan szerződést
kössenek amely sikertelenség esetén Dömsödöt nem hozza anyagilag kedvezőtlen helyzetbe.
Dr. Vörös Andrea jegyző továbbra sem érti, ha van az önkormányzatnak egy pályázatíró
céggel kapcsolata kedvezőbb feltételekkel, akkor miért akar most egy másik céget pályázat
írással megbízni. A konkrét pályázatról, a lehetséges partner településekről semmit sem
tudnak. Nem lehetne az önkormányzat meglévő nemzetközi kapcsolataira kiterjeszteni ezt a
pályázati lehetőséget, a testvérvárosi szerződések már működnek?
Bajzák István: Nem csak pályázatíró cég, ő hozza a projekteket. A Kultúra 2000 pályázat
évek óta megy, ők tavaly kezdték ilyen irányú tevékenységüket és már hozta a projektet.
Orosz Lajos lakostárs: Ha nem kerül pénzbe az önkormányzatnak, ez a pályázati lehetőség
csak hozhat. Ha jogilag kellően le van tisztázva, az önkormányzatot egy fillér sem terheli,
akkor hozhat egy hetes programot, elszámolható az OMK. terembér, a szálláshelyek stb.
Véleménye szerint ebből Dömsöd csak nyerhet.
Varsányi Antal alpolgármester: A leggyengébb pontnak a NKA. hozzájárulását látja, konkrét
összeget nem tudnak, s uniós pályázat lévén, utólagos finanszírozás lenne. A jószándékot
maximálisan értékeli. A vendégfogadás véleménye szerint nincs még ilyen rendezvényekre
kellően felkészülve.
Sallai Gábor képviselő: A kezdeményezés pozitív és támogatandó, de egy kicsit többet
kellene róla tudni. Javasolja, hogy a pályázat működési, elszámolási rendszerét részletesen
írják le, egyszerű, közérthető nyelven. Úgy gondolja, hogy a szándéknyilatkozatot a
képviselő-testület megszavazza, de rövid időn belül egy – mindenki számára – érthető
anyagot készítsen a MOSTart. KHT.
Patonai Istvánné képviselő: Az Oktatási Bizottság a kezdeményezést támogatta. Kérdezi, ha
nyertes lesz a pályázat, akkor a fesztivál megszervezése kinek a feladat, ki lesz a felelős?
Bajzák István: Az együttműködési megállapodás aláírásakor egy projekt megállapodást
fogalmaznak meg, amelyben rögzítik a munkacsoport vezetőjét, tagjait, a feladatokat, a
munkamegosztást, a díjazást stb. Ez a munkacsoport szervezi. Az elszámolás a kinti partner
felelőssége.
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Korona Sándor lakostárs: Csak tájékoztatásul elmondja, hogy Dömsödön tudnak megfelelő
minőségű szálláshelyet biztosítani a falusi vendéglátás keretében, illetve a Dunaparton.
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület adjon elvi hozzájárulást,
azzal, hogy a február 14-i ülésre hozzanak – Sallai Gábor képviselő által elmondottak alapján,
jogászokkal egyeztetett – egy előterjesztést, amely alapján a testület megalapozott döntést tud
hozni. Ne zárkózzon el a képviselő-testület, támogassa a projekt megvalósítás lehetőséget, de
a következő testületi ülésre kerüljön a képviselők elé egy konkretizált írásbeli anyag.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
12/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a MOSTart Nemzetközi
Kulturális Közhasznú Egyesülettel (székhelye: Dömsöd, Wesselényi u. 15.)
együttműködik a helyi kulturális és oktatási programok megvalósításában.
A képviselő-testület a Kultúra 2007-2013. program keretében benyújtandó pályázati
együttműködési megállapodás tárgyalását 2007. február 14-i ülésére elnapolja,
egyúttal kéri a pályázati program konkretizálását, és a költségek számszerűsítését.
Felelős: jegyző
Határidő: 2007. február 14.

Bencze István polgármester: MOSTart KHT. szeretne egy olyan együttműködést felajánlani,
hogy Dömsödön olyan kulturális szellemi terméket produkálni, egy olyan szellemi terméket
letenni, amilyen eddig még nem volt. Egyetlen kérésük van, szeretnének uniós pályázatokat
írni, ehhez valamilyen objektum kellene. Szóba került a Hajós kastély épülete, amennyiben a
képviselő-testület úgy dönt, nincs akadálya annak, hogy ebben az irányban is lépjenek előre.
Az OB. ülésen a MOSTart részletes tájékoztatást adott az elképzelésükről. Erről most nem
kell szavazni, de elgondolkodásra ajánlja a képviselőknek.
10.3.Dömsöd, Kunszentmiklósi út 13. szám alatti bérlakás megvásárlására vonatkozó
kérelem megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: A műszaki osztály a lakás értékesítését nem javasolja az
előterjesztésben foglalt indokok alapján.
Varsányi Antal alpolgármester: A bérbeadást javasolja, ha üres a lakás.
Miután a napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze
István polgármester szavazása bocsátotta azt a javaslatot, hogy az ingatlant az önkormányzat
ne értékesítse.
A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következő határozatot:
13/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat

18

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Füki Györgyné
kérelmét, melyben az önkormányzat tulajdonában álló Dömsöd, Kunszentmiklósi út
13. szám alatti üres bérlakást kívánja megvásárolni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10.4. A Pestőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ dolgozói létszámának emelésére
vonatkozó intézményvezetői kérelem megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Az előterjesztés mind az Oktatási, mind a Gazdasági Bizottság
tárgyalta. Az OB. a kérelmet támogatja.
Sallai Gábor képviselő: Gazdasági Bizottság az előterjesztést tárgyalta, a létszám bővítést
nem támogatja, viszont 1 fő közhasznú minimál béren történő foglalkoztatását tartja
elfogadhatónak.
Patonai Istvánné képviselő: A közhasznúként alkalmazandó személlyel a szerződéskötéskor
tudatosítani kell azt a tényt, hogy ez egy közhasznú státus, mely egy éves szerződéssel jár.
Varsányi Antal alpolgármester: Felmerült, hogy ebben a helyzetben nyitva kelle-e lenni
mindkét kapunak? Nem elég, ha csak az első bejárat van nyitva, ahol fogadják az
odalátogatókat? Nem a kérés jogosságát vitatja, a kérdés, hogy van-e rá pénz? A közhasznú
alkalmazását egyébként – a lehető legkevesebb költséggel – támogatja.
Bencze István polgármester: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy nem tud azonosulni a
kéréssel, nem mintha nem lenne jogos a létszám igény, de az év folyamán előbb-utóbb
eljutnak oda, hogy a feladatokból kell lefaragni, mert nem bírják a költségeket.
Dr. Rostás Klára képviselő: Nem lehet műszaki megoldást találni a problémára, esetleg
számkombinációs zárral ellátni az intézmény egyik bejáratát?
Csikós Lászlóné intézményvezető: Jó lenne, ha délelőtt is délután is, illetve a rendezvények
alkalmával lenne az intézményben egy férfi, aki segítene a rend fenntartásában.
Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja, hogy a jövőben ilyen kérések alkalmával egy
kimutatással indokolják az igényt. A kimutatás tartalmazza a meglévő munkatársak számát,
időbeosztását stb.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a művelődési ház létszámbővítési
kérelmét elutasítja, és egy fő közhasznú alkalmazását teszi lehetővé.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
meghozta a következő határozatot:
14/2007.(I.31.) Kt.számú
Határozat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ vezetőjének létszámbővítési kérelmét elutasítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatnál
foglalkoztatott közhasznú dolgozók közül egy főt a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ munkahelyre átirányítson.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10.5. A 2007. évi címzett támogatásra benyújtott pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
A Képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Zárt ülés előtt Mészáros Pálné iskola igazgató tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a „Még
1000 év Dömsödért” Egyesület kezdeményezését követve Márta Edit javára pénteken
jótékonysági koncertet szerveznek, melynek bevételét felajánlják Márta Edit műtétének
finanszírozására.
Bencze István polgármester: A Képviselő-testület is nehéz anyagi helyzete ellenére
gondolkodik azon, hogy Márta Editnek segítsenek abban, hogy esélye legyen a gyógyulásra.
A következő testületi ülésen konkrét előterjesztést készítenek a támogatásra.
Orosz Sándor képviselő: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a dömsödi ref. egyház is konkrét
összeggel támogatja Márta Edit gyógyulását. Tájékoztatja továbbá a képviselőket egy
jótékonysági koncertről, melyet az egyház szervez a tárogató megvásárlása érdekében, mely
hangszert a községi rendezvényekre a községnek felajánlanak.
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta ülését. (Külön jegyzőkönyvben
rögzítve.)
Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén Bencze István polgármester az ülést
bezárta.
Kmf.

Bencze István
polgármester

Dr. Vörös Andrea
jegyző
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