JEGYZŐK ÖNYV
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József,
Bús András, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Patonai Istvánné, Dr. Rókusfalvy
Sylvia, Sallai Gábor és Dr. Szabó Gáborné képviselő, Dr. Vörös Andrea körjegyző, valamint a
meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Külön
köszönti Novák Pált Apaj község polgármesterét, Péchy Tamást Apaj község
alpolgármesterét, valamint Miklósné Domin Zsuzsannát az Arany János Általános Iskola
(Apaj) igazgatóhelyettesét és Gyökeresné Sándor Ildikót a Pitypang Óvoda (Apaj) vezetőjét.
Megállapítja, hogy a 14 megválasztott képviselőből 11 képviselő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontokra azzal a változtatással, hogy első
napirendként az alapfokú művészetoktatási intézmény térítési díjainak megállapításáról szóló
15/2005. (VIII.19.) sz. rendeletet tárgyalja a képviselő-testület.
A Képviselő-testület a napirendi pontokat elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a
következő határozatot:
102/2008.(VII.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény térítési díjainak megállapításáról szóló
15/2005.(VIII.19.) rendelet módosítása
2. Oktatási intézményi társulások alapítása
- társulási megállapodások jóváhagyása
- alapító okiratok módosítása
3. A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 2008/2009. tanévben indítható
csoportok létszámának meghatározása
4. Magyar Telekom Nyrt.- T-Mobile bázisállomás létesítése
5. A gyermekjóléti szolgálati épület akadálymentesítéséhez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
6. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.15.)
rendelet módosítása
7. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 8/1996. (IV.2.) rendelet módosításáról
8. Keszeg utca – Tölgyfa utca ivóvíz hálózat bővítése
9. „Szép Dömsödért” díjak adományozása
10. A KMOP 8008. évi „Belterületi utak fejlesztése kód száma 2008-2.1.1/B ”
tárgyú pályázatára az Előre u., Felszabadulás útja, Ságvári E. u szilárd burkolattá
építése céljából pályázat benyújtása
11. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása (zárt ülésen)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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1./ Az alapfokú művészetoktatási intézmény térítési díjainak megállapításáról szóló
15/2005.(VIII.19.) rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármeter felkéri az intézmény Köntös Ágnesigazgatót, indokolja a
módosítás szükségességét.
Köntös Ágnes: Minden évben felül kell vizsgálni az intézmény térítési és tandíj rendeletét,
ennek keretében a folyó éves kiadások bizonyos hányadának megfelelően kell a térítési díjat
megállapítani. Ennek megfelelően terjesztették a módosítást a képviselő-testület elé
jóváhagyásra. Tandíjjal kapcsolatban: azért javasol ilyen magas tandíjat, mert ösztönözni
szeretnék a növendékeket arra, hogy a két tanszakosok elsőként válasszák a zenei tanszakot,
és másodikként az egyéb művészeti ágakhoz tartozó tanszakot (pl. tánc)
Patonai Istvánné Oktatási Bizottság elnöke: A bizottságban is felvetődött, hogy miért ez az
ugrásszerű növekedés a tandíjnál. A tandíj és a térítési díj nem ugyanaz, a művészeti iskola
zenei tagozatának népszerűsítését szolgálja ez a döntés, melyet a bizottság támogatott.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület
egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2008.(VII.30.) rendelete
Az alapfokú művészetoktatási intézmény térítési díjainak megállapításáról
szóló 15/2005.(VIII.19.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2008.július 30.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2008. augusztus 15.
2./ Oktatási intézményi társulások alapítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Mint ismert, ez év májusában kereste meg az önkormányzatot
Apaj község polgármester a testület megbízásából, hogy tárgyaljanak az oktatási intézmények
esetleges társulásban történő működtetéséről mindkét település hasznára. Az előzetes
tárgyalások, előkészítés a tanügy-igazgatási szakértő bevonásával lezajlottak, ahol felvetődött
az óvoda társulásban történő működésének lehetősége is.
Úgy gondolja, hogy ma egy újabb mérföldkőhöz érnek abban a kapcsolatrendszerben, amely
Apaj önkormányzata és Dömsöd önkormányzata között alakul folyamatosan. Ebből az
együttműködési formából mindkét település profitálni fog a kölcsönös előnyöket kihasználva.
Novák Pál Apaj polgármestere: Megköszöni Dömöd Nagyközség Képviselő-testületének a
lehetőséget, a jegyző asszony tájékoztatta a Gazdasági és az Oktatási Bizottság döntéséről,
mely Apaj számára kedvező és pozitív. Megköszöni mindazok munkáját, akik segítettek
előkészíteni ennek a társulásnak a létrehozását. Apajon a Bizottságok és a képviselő-testületi
döntések támogatták a társulások létrejöttét. Bízik abban, hogy a végső döntés meghozatala
után eredményesen tud dolgozni mindként intézmény, és profitálnak ebből a társulásból.
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Bencze István polgármester: Az alapos írásbeli előterjesztésből látható a társulás előnye,
felkéri Bak Ferenc tanügy-igazgatási szakértőt, hogy röviden tájékoztassa a képviselőket a
társulásról.
Bak Ferenc: Az országban most egy olyan folyamat zajlik, amelyben a kistelepülések kis
létszámú iskolái integrálódnak a nagyobb település nagyobb létszámú intézményével ennek
részben anyagi kényszer. Olyan normatíva megállapítások történtek mind a 2008. mint a
2009. tanévben, hogy arra késztetik a fenntartókat, hogy gondolják át hogyan kívánják
működtetni a későbbiekben az intézményeiket, gondolják át, ha a normatíva igénylés
preferálja a társulásban működtessék az intézményt. A közoktatási törvény meghatározza,
hogy mi számít általános iskolának, az 1-8. évfolyamos iskola számít. A közoktatási tv. azt is
meghatározta, ha a 7. és 8. osztályban nem éri el a 15 főt a gyermeklétszám, az nem minősül
általános iskolának, tehát törvényi kényszer is a társulás.
Egy korábbi ülésen már ismertette álláspontját a társulás előnyeivel és lehetséges hátrányaival
kapcsolatban. Egyrészt van egy financiális nyeresége a fenntartónak, van szakmai nyeresége a
gyerekeknek, vesztesége a pedagógusnak lehet, esetlegesen az áttanítások következtében
feleslegessé válhatnak közülük, ez jelen társulások esetében nem állt fenn. Kiegészíti
egymást a két intézmény, a jelenlegi két intézmény később egy intézmény nevelőtestülete, így
az intézmények szakos ellátottsága sokkal jobb lesz, ami a gyerek számára óriási előny. Az
iskola társulással egy időben érdemes megfontolni az óvoda társulását is, mert ott semmi nem
fog változni, csupán annyiban, hogy tagintézmény lesz az apaji óvoda, de financiálisan sokkal
nagyobb lehetőségek lesznek. Ezeket figyelembe véve készültek az előterjesztések, az alapító
okiratok módosítása. Apajnak ezek figyelembevételével kell intézményeit megszüntetni
jogutódlással, mely azt jelenti, hogy mind a tanulóknak, mind a közalkalmazottaknak
folyamatos jogviszonyuk lesz.
Bencze István polgármester: A napirendet az Oktatási és a Gazdasági Bizottság együttes
ülésen tárgyalta a társulás alapítását. Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok
álláspontját.
Patonai Istvánné Oktatási Bizottság elnöke: A két bizottság álláspontja, hogy mindenképpen
támogatják a társulás alapítását, néhány dolog azért aggályként felmerült, pl. az emelt
finanszírozást meddig garantálja a központi költségvetés. Felmerült, hogy mi ebben a jó
Dömsödnek, spórolást nem látnak benne, viszont az emelt finanszírozás segítség a
gazdálkodásban, mi a végső cél, mi ennek az értelme? Sajnálatos, hogy a kis iskolák
megszűnnek, s ha nem Dömsödhöz, valahova mindenképpen társulni kell, tehát fogadjuk el
ezt az anyagilag előnyös társulást. A bizottság támogatja a társulás létrehozását.
Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke: A döntésnél nagy segítség volt a jegyző és a
gazdasági iroda által készített rendkívül részletes előterjesztés. A bizottság elfogadásra
javasolja.
Novák Pál Apaj polgármestere: Reagálva az Oktatási bizottság elnökének hozzászólására,
talán nem úgy kell látni, hogy a központi irányításnak az a célja, hogy a kisiskolák
megszűnjenek, hogy elveszítsék önállóságukat, inkább ezeket a központi irányelveket úgy
kezeli, hogy felhívják a figyelmet arra, ne akkor kezdjenek el kapkodni, amikor már csak 9
gyerek van egy osztályban és nem tudnak semmit tenni, tehát megszűnik, hanem figyeljenek
és próbálják meg társulásban működtetni a intézményeket. Egy jól megkötött együttműködési
szerződéssel használják ki úgy gazdasági, mint oktatási téren a pozitív lehetőségeket, s így
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próbálják megtartani a kistelepülések iskoláját. Hogy meddig támogatja ezt az állam, arra
nincs garancia, amíg lehet ki kell használni ezt a lehetőséget, ha megszűnik ez az állami
támogatás, akkor át kell tárgyalni, hogyan tovább. Megköszöni mindkét bizottság döntését és
pozitív hozzáállását.
Bencze István polgármester: Sokszor elhangzott a kölcsönös előnyök szóhasználat. Most még
a társulás kezdetén vannak, ha ezek a kölcsönös előnyök megszűnnek, akkor ráérnek beszélni
arról, hogyan tovább.
Bak Ferenc szakértő: A szakmai oldalról nézve a társulás hasznát abban látja, hogy ha a
2008/2009. tanévben nem is, de a későbbiekben ha az intézményvezető pedagógusmozgást,
nyugdíjba vonulást, esetleg valamely állás megszüntetését tervezi az intézményben, akkor
nem két osztályban kell gondolkodni hanem, három osztályban, másfélszer annyi óratömeggel
kell gondolkodni, így a szakos ellátást sokkal jobban tudja biztosítani, s ebben
százszázalékosan a gyermekek nyerhetnek.
Bencze István polgármester: Nem vitatható, hogy ennek a társulásnak mindkét településre
nézve úgy gazdasági, mint szakmai szempontból rendkívüli nagy előnyei származnak, a
testület tagjait egyetértő szavazatra buzdítja.
Varsányi Antal alpolgármester: Hasonlóan a polgármesterhez, igennel fog szavazni, s erre
bíztatja képviselőtársait is. Megjegyzi, hogy a társulásnak ez a formája a legkedvezőbb, úgy
Apaj, mint Dömsöd csak nyerhet vele, szinte minden marad a régiben, szakmai előnye is van
azonban, egy-egy bemutatóeszköz – amely évente ritkán szükséges – mindkét település
intézményben használni tudják. Mindkét intézmény esetében javasolja a társulás létrehozását.
Bencze István polgármester az intézményvezetőknek adja meg a szót, hozzászólásukat
tegyék meg.
Orosz Lajosné óvodavezető: Az apaji óvoda vezetőjével 20 éve jó kapcsolatban vannak,
kapcsolatuk jelenleg is jó, nem félnek a társulástól.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy gazdasági
szempontból egy évre előre vetítve valamilyen megállapításokra jutni nehéz, a 2008. évből
próbáltak kiindulni, a 2008. évi bevételek és a kiadások vannak a költségvetésbe beépítve. A
mellékelt táblázatban azokat a kiadásokat vették be, amelyek az előzetes megbeszélésen
útmutatásként elhangzottak. Az Oktatási Hivatal szakértőjének az volt a feladata, hogy
vizsgálja, nem okoz-e nagy hátrányt valamelyik településre a társulás, olyan hátrányt, amely
súlyosan érinti akár a fenntartót, akár az intézményt, illetve a gyerekeket, szülőket. A
számítási anyagban nem a szerint dolgoztak, hogy összeadják a két költségvetést és
szétosztják tanuló létszámra, hanem azokat a szempontokat vették figyelembe, amelyben a
polgármesterek előzetesen megállapodtak. Mindkét település rögzíti a jelenlegi állapotot, ami
hiányossága van, mindenki maga pótolja be, a személyi kiadásokat mindenki saját
intézményének megfelelően finanszírozza, az áttanítást is a leírtaknak megfelelően. Apajon
egy vezetői szint megszűnik a társulás kapcsán, Apaj község maga fogja fenntartani az
épületeit, maga finanszírozza. A Gazdasági-Oktatási Bizottság együttes ülésén elhangzott,
hogy a gesztor önkormányzat igényli a normatívákat, de az önkormányzatok hozzá tesznek az
intézmények fenntartásához, s hogy ez nem okoz-e Dömsödnek valamilyen finaciális
problémát. Ha azt veszik számításba, hogy a működésből még az épületek üzemelétetése is
kiesik, kicsi lesz az a rész, amit a normatív támogatáson kívüli a községnek hozzá kell tenni.
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Amennyiben a társulásban résztvevő másik település határidőre nem fizet, úgy a társulási
megállapodás értelmében inkasszálásra is lehetősége van a gesztornak. A társulás során
igénybe vehető plusz normatíva alapján levezette, hogy mindkét önkormányzat számára
jelentős csökkentést mutat az a rész, amelyet az önkormányzatoknak az intézmények
finanszírozásához hozzá kellene tenni. A pótigénylések elszámolására egymás között kell egy
megállapodást kötni, a jövő évi elszámoláskor lesz lehetőség a normatívák rendezésére. Van
lehetőség arra, hogy bejelentsék az intézmény átvételt és a társulási normatívát le tudják
igényelni, így a két önkormányzat kicsi könnyebbséghez jut. Erről eddig nem volt szó, ez
Dömsöd számára 8-10 millió ft-ot jelent. A továbbiakban egy közös költségvetést kell
összeállítani az intézményvezetőkkel, amit a testületek jóváhagynak.
Péchy Tamás Apaj alpolgármester: Sajnálja, hogy már nem korábban hozták létre ezt az
intézményi társulást. Nem fél attól – amitől az Oktatási Bizottság elnöke – hogy az intézmény
bezárják, oktatni kell. A jelenlegi rendszer pazarló. A kisebb intézményekben nem hogy tárgyi
eszközökre nem volt pénz, de a megfelelő szakos ellátásra sem tudtak nevelőt biztosítani.
Több társult településen szerzett ismeretei alapján nem vált a gyerekek kárára a társulás, úgy
gondolja, hogy itt is ki kell használni ezt a lehetőséget. Eddig nem volt rá példa, hogy a
megfelelő szakmai munkát végző pedagógusokat jutalmazzák magasabb bérkategóriával,
felvenni azt a megfelelő tanárt, akire szüksége van a gyereknek.
Bús András képviselő: A számok magukért beszélnek, támogatja a társulás alapítását.
Dr. Vörös Andrea körjegyző: Az előterjesztéshez hozzáfűzi, hogy nagyon kevés idő állt
rendelkezésre ahhoz, hogy az intézményvezetőkkel együttműködve a társulási megállapodást
előkészítsék, a dokumentumokat véglegesítsék, a társulási megállapodás szövegét illetően
még ma is egyeztettek a közoktatási szakértővel, így az alapító okiratban bizonyos technikai
jellegű módosításokat még át kell vezetni. Ilyen pl. a társulási megállapodásban, hogy a
társult oktatási intézmények saját nevüket megtarthatják. A másik változtatás az alapító
okiratra vonatkozik, ez a logopédiai ellátás az iskolában. Ezért pedagógiai szakszolgálat, a
logopédiai ellátás kerüljön be az iskola alapító okiratába is, ennek költségvetési
következményeit a költségvetésvetésben fogják számszerűsítve látni, ez csak előzetes döntés
a lehetőségre, hogy ezt a feladatot az intézmény elláthassa. A közoktatási intézmények
átszervezésével kapcsolatban van egy törvényes eljárási rend, a szükséges véleményezési
eljárást lefolytatták, a szakértő kijelölése, annak pozitív vélemény rendelkezésre áll, a megyei
önkormányzattól is megkérték a véleményt. A képviselő-testületi döntés után a társulási
megállapodást, alapító okiratokat törvényességi felülvizsgálatra kell benyújtani, majd az
Államkincstárnál a törzskönyvben is keresztül kell vezetni a változásokat. Kéri a képviselőtestületet, hogy a társulási megállapodásokat és az alapító okiratokat hagyják jóvá azzal a
felhatalmazással, hogy a technikai korrekciókat a jóváhagyott dokumentumokon
átvezethessék.
Bencze István polgármester – miután a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem
hangzott el – szavazásra bocsátotta a iskolák társulási megállapodását, melyet a Képviselőtestület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
103/2008.(VII.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság és a Gazdasági Bizottság véleményét figyelembe
véve, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola (Dömsöd) és az Arany János Általános Iskola (Apaj) közös
fenntartására, és működtetésére az 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ban
meghatározott típusú társulást hoz létre.
A képviselő-testület jóváhagyja az intézményfenntartó társulás alapító szerződését
(társulási megállapodás).
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
A képviselő-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy a társulási
megállapodást küldje meg a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatalnak törvényességi ellenőrzésre.
Felelős: Bencze István polgármester, Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: a társulás alapítása 2008. augusztus 15. napja, a megállapodás
felterjesztése a döntéstől számított 15 nap

Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az óvodákra vonatkozó társulási
megállapodást, melyet a képviselő-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a
következő határozatot:
104/2008.(VII.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság és a Gazdasági Bizottság véleményét figyelembe
véve, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a Nagyközségi Óvoda
(Dömsöd) és a Pitypang Óvoda (Apaj) közös fenntartására, és működtetésére az
1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ban meghatározott típusú társulást hoz létre.
A képviselő-testület jóváhagyja az intézményfenntartó társulás alapító szerződését
(társulási megállapodás).
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
A képviselő-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy a társulási
megállapodást küldje meg a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatalnak törvényességi ellenőrzésre.
Felelős: Bencze István polgármester, Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: a társulás alípítása 2008. augusztus 15. napja, a megállapodás
felterjesztése a döntéstől számított 15 nap

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Gr. Széchenyi István Általános Iskola
alapító okiratát, melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a
következő határozatot:
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105/2008.(VII.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 38. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján A Gróf Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratát
az alábbiak szerint átfogóan módosítja:
Az Alapító Okirat az alábbiakkal módosul illetve kibővül:
„1./ Az Intézmény neve:
Gróf Széchenyi István Általános Iskola Dömsöd
OM száma:032537
2./ Az intézmény típusa: általános iskola
3./ Az intézmény telephelyei:
a./ Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata
Dömsöd, Petõfi tér 10.
b./ Általános Iskola
Dömsöd, Ságvári út 2.
c./ Általános Iskola
Dömsöd, Béke tér 2.
4./ Az intézmény tagintézménye:
Arany János Általános Iskola-tagiskola – 2345 Apaj, Dobó I. u. 74.
5./ Az intézmény alaptevékenysége :
TEÁOR száma, megnevezése:
8520 Alapfokú oktatás
Szakágazat száma, megnevezése
852010 Alapfokú oktatás
Meghatározó alaptevékenysége szakfeladatos bontásban:
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása,
- enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatása 1-8.évfolyamon összevont csoportban
Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt
nevelhető
- testi, érzékszervi, beszéd fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése, oktatása;
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás;
Egész napos iskolaotthonos nevelés,és oktatás,
92403-6 Diáksport
9251 Könyvtári tevékenység
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat: logopédiai ellátás
6./ Az intézmény feladatai:
Az intézmény feladata az általános mûveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés és
oktatás lehetõvé teszi a tanulók érdeklõdésének, képességének és tehetségének megfelelõ középiskolai
illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást.
7./ Az iskolai évfolyamok száma: 8
8./ Az intézménybe felvehetõ gyermekek maximális létszáma :
Intézmény összesen: 781 fő , ebből
Gróf Széchenyi István Általános Iskolában: 597 fõ
Arany János Általános Iskolában: 184 fő
Az intézmény felvételi körzete Dömsöd nagyközség és Apaj község teljes közigazgatási területe.
9./ Az intézmény alapítója:
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
10./ Az intézmény felügyeleti szerve:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
11./ Az intézmény fenntartó szerve:
A Társulási szerződés alapján közös fenntartású intézmény. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete és Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működik.
12./ Az intézmény alapításának ideje: 1995. 04.25.
13./ Az intézmény átalakulásának időpontja: 2008. augusztus 15.
14./ Az intézmény jogelődje:
Gróf Széchenyi István Általános Iskola Dömsöd
Arany János Általános Iskola Apaj
15./ Az intézmény vezetõjének kinevezési, (megbízási) rendje:
Az intézményvezetõ kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat feltételeirõl, és a
megbízásról a jogszabály keretei között Dömsöd Nagyközség Képviselõ-testület dönt a társult
önkormányzat képviselő-testületének egyetértésével.
16./ Az intézmény vezetõjével kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlása:
Az intézményvezetõ kinevezésével, vezetõi megbízásával, felmentésével, a vezetõi megbízás
visszavonásával, az összeférhetetlenség megállapításával, a fegyelmi eljárás megindításával, illetve a
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos munkáltatói jogkört Dömsöd Nagyközség Képviselõtestülete gyakorolja, Apaj Község Képviselő-testülete egyetértésével.
A fentiek kivételével az egyéb munkáltatói jogkört az intézményvezetõ tekintetében Dömsöd
Nagyközség polgármestere gyakorolja.
17./ Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona:
A feladat ellátására szolgáló intézményi vagyon kimutatását az alapító okirat 1. számú melléklete
tartalmazza.
Ingatlanok:Dömsöd, Széchenyi u. 9. szám alatti 1515/2 hrsz; Dömsöd, Ságvári út 2. szám alatti 2081
hrsz-ú ingatlan; Dömsöd, Béke tér 2.szám alatti 2051/5 hrsz-ú ingatlan; Dömsöd, Petőfi tér 10. szám
alatti 807 hrsz-ú ingatlan, Dömsöd, 1525/2 hrsz-ú Dömsödi Sportközpont Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat tulajdona.
Apaj, Dobó I. u. 74. szám alatti 1 hrsz-ú ingatlan Apaj Községi Önkormányzat tulajdona.
Ingóságok: A feladat ellátásához a fenntartó tulajdonában lévő, és általa rendelkezésre átadott leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
18./ Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont kizárólag feladatai ellátásához használhatja. A
vagyon felett a tulajdonos önkormányzat rendelkezhet vagyonrendeletében meghatározottak szerint.
19./ Az intézmény gazdálkodása :
Az intézmény a 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet (Ámr.)14.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint részben
önállóan gazdálkodó, az Ámr. 15.§(1) bekezdés b) pontja szerint az előirányzatai feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik.
Az intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatait Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala
(Dömsöd-Apaj Körjegyzőség) végzi (Ámr.14.§ (5) bekezdés). A gazdálkodással kapcsolatos
feladatellátás rendjét a Gazdálkodás Ügyrendje, és a részben önállóan gazdálkodó intézménnyel kötött
Együttműködési megállapodás szabályozza.
20./ Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
21./Az intézmény megszüntetése:
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 4. pontban megnevezett alapító jogosult
megszüntetni, és jogutódját kijelölni. Az intézmény megszüntetéséről az alapító határozatban dönt
Apaj község egyetértésével.”
Felhatalmazást kap a jegyző, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításának MÁK által vezetett
nyilvántartás felé történő bejegyzésről.
Felelős: Dr. Vörös Andrea jegyző
Határidő: azonnal
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Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a Nagyközségi Óvoda alapító okiratát,
melyet a képviselő-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
106/2008.(VII.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 38. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Nagyközségi Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint
átfogóan módosítja:
Az Alapító Okirat az alábbiakkal módosul illetve kibővül:
„1./ Az intézmény neve:
Nagyközségi Óvoda
2./ Az intézmény típusa: óvoda
3./ Az Intézmény székhelye:
2344. Dömsöd, Dózsa György út 27./A
OM száma: 037286
4./ Az intézmény telephelye:
Dömsöd, Szabadság út 92.
5./ Az intézmény tagintézménye:
Pitypang Óvoda – tagóvoda 2345 Apaj, Fő tér 10.
6./ Az intézménybe felvehetõ gyermekek maximális létszáma:
Intézmény összesen: 275 fő, ebből
Az intézmény székhelyén (Dömsöd, Dózsa Gy. Út 27/A): 150 fő
Az intézmény telephelyén (Dömsöd, Szabadság út 92.): 75 fő
Az intézmény tagóvodájában Pitypang Óvoda ( Apaj, Fő tér 10.): 50 fő
Az intézmény felvételi körzete Dömsöd nagyközség és Apaj község teljes közigazgatási területe.
7./ Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR száma megnevezése:
8510 Iskolai előkészítő oktatás
Szakágazat száma, megnevezése:
851020 óvodai nevelés
Meghatározó alaptevékenysége szakfeladatos bontásban:
80111-5 Óvodai nevelés;
80112-6 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek fejlesztő
foglalkoztatása
80521-2
pedagógiai szakszolgálat: logopédiai ellátás
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
8./ Az intézmény feladatai:
A gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében a
gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a gyermekek nevelését. A gyermek 3 éves
korától ellátja - a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggõ feladatokat. A családi
nevelést kiegészítve végzi az ötödik életévét betöltött gyermek óvodai nevelését. Az óvodai
foglalkozásokat oly módon szervezi meg, hogy a szülõi igények szerint eleget tudjon tenni az óvodai
neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatainak. A sajátos nevelési igényû
gyermeket állapotának, személyes adottságának megfelelõ megkülönböztetett ellátásban - különleges
gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesíti.
9./ Az intézmény alapítója:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
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10./ Az intézmény felügyeleti szerve:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
11./ Az intézmény fenntartó szerve:
A Társulási szerződés alapján közös fenntartású intézmény, Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete és Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működik.
12./ Az intézmény alapításának ideje: 1995. 04. 25.
13./ Az intézmény átalakulásának időpontja: 2008. augusztus 15.
14./ Az intézmény jogelődje: Nagyközségi Óvoda Dömsöd és Pitypang Óvoda-Apaj
15./ Az intézmény vezetõjének kinevezési, (megbízási) rendje:
Az intézményvezetõ kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat feltételeirõl, és a
megbízásról a jogszabály keretei között Dömsöd Nagyközség Képviselõ-testület dönt a társult ön
kormányzat képviselő-testületének egyetértésével.
16./ Az intézmény vezetõjével kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlása:
Az intézményvezetõ kinevezésével, vezetõi megbízásával, felmentésével, a vezetõi megbízás
visszavonásával, az összeférhetetlenség megállapításával, a fegyelmi eljárás megindításával, illetve a
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos munkáltatói jogkört Dömsöd Nagyközség Képviselõtestülete gyakorolja, Apaj Község Képviselő-testülete egyetértésével.
A fentiek kivételével az egyéb munkáltatói jogkört az intézményvezetõ tekintetében Dömsöd
Nagyközség polgármestere gyakorolja.
17. /Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona:
Ingatlanok:Dömsöd, Dózsa Gy. Út 27/A. szám alatti 1840 hrsz; Dömsöd, Szabadság út 92. szám
alatti 1121 hrsz-ú ingatlan Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tulajdona.
Apaj, Fő tér 10.szám alatti, 59 hrsz-ú ingatlan Apaj Községi Önkormányzat tulajdona.
Ingóságok: A feladat ellátásához a fenntartó tulajdonában lévő, és általa rendelkezésre átadott leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
18./ Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont kizárólag feladatai ellátásához használhatja. A
vagyon felett a tulajdonos önkormányzat rendelkezhet vagyonrendeletében meghatározottak szerint.
19./ Az intézmény gazdálkodása :
Az intézmény a 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet (Ámr.)14.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint részben
önállóan gazdálkodó, az Ámr. 15.§(1) bekezdés b) pontja szerint az előirányzatai feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik.
Az intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatait Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala
(Dömsöd-Apaj Körjegyzőség) végzi (Ámr.14.§ (5) bekezdés). A gazdálkodással kapcsolatos
feladatellátás rendjét a Gazdálkodás Ügyrendje, és a részben önállóan gazdálkodó intézménnyel kötött
Együttműködési megállapodás szabályozza.
20./ Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
21./Az intézmény megszüntetése:
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni, és jogutódját
kijelölni. Az intézmény megszüntetésérõl az alapító határozatban dönt Apaj község egyetértésével.”
Felhatalmazást kap a jegyző, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításának MÁK által vezetett
nyilvántartás felé történő bejegyzésről.
Felelős: Dr. Vörös Andrea jegyző
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester megköszöni a jegyzőnek és a gazdasági vezetőnek a társulás
létrehozásával kapcsolatos erőfeszítéseit, az intézményvezetők segítségét és az apaji
tárgyalópartnerek, hogy ilyen korrekt és kölcsönösen előnyös megállapodást kötöttek.
Megköszöni az oktatási szakértő segítségét is.
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Novák Pál Apaj község polgármestere megköszöni a képviselő-testület pozitív hozzáállását.
3./ A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 2008/2009. tanévben indítható
csoportok létszámának meghatározása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Patonai Istvánné Oktatási Bizottság elnöke: Az Oktatási és Gazdasági Bizottság együttes
ülésén tárgyalta a iskola igazgatójának beadványát, melyben 1-8 évfolyamon kért egy
csoportbővülést, amely valójában automatikus bővülés, ugyanis tavaly két nyolcadik osztály
ballagott és három hetedik osztály van jelenleg. 23-24 fővel emelkedik az iskola létszáma,
amely egy csoportnyi gyermeket tesz ki, tehát ez automatikus bővülést jelent. Kérte továbbá
egy napközis csoport bővítésének engedélyezését, illetve a fenntartói óratömeg 2 %-ról 6 %ra történő emelését. A Bizottság az 1-8 évfolyamon a csoportbővítést támogatja, a napközis
csoportbővítést azonban nem. A fenntartói óratömeget a Bizottság 4 %-ban javasolja
megállapítani. Az igazgató asszony a fenntartói óratömeg 4 % -ra történő emelését elfogadta,
elfogadta továbbá a bizottság azon álláspontját, hogy a napközit csoportbővítést nem
támogatja.
Bencze István polgármester: Testületi ülés előtt Bak Ferenc tanügyi szakértővel beszéltek a
napirendről, kéri, hogy a képviselő-testület döntését segítő álláspontját ismertesse a testülettel.
Bak Ferenc: Az iskola igazgatója által készített előterjesztés részletes, az iskola teljes
struktúráját bemutató anyag. A csoportlétszám bővülés indokolt, amely az alsó tagozatban
jelent bővülést. Jogilag meg lehetne tenni, hogy a három 7. osztályból kettő 8. osztályt
indítanak, de szakmailag ellene van, sérülnének a gyerekek lehetőségei a középiskolai
beiskolázásnál. Korrektnek tartja, hogy a négy első osztályban három második osztály lesz.
Alapító okirattal kapcsolatban maximálisan támogatható az az elképzelés, hogy legyen meg a
lehetősége hogy az iskola egy logopédussal bővüljön. Ha nincs logopédus az iskolában akkor
megszakad a folyamat az óvoda után, ha az iskolában nincs a fejlesztés biztosítva. Ez az első
lépés, hogy az alapító okiratba bekerül, a későbbiekben pedig a költségvetés határozza meg,
hogy van-e mód arra, hogy az iskolában be tudják állítani a logopédust. Tény, ha a gyermek
nem kapja meg azt a fejlesztést, amire szüksége van, nem tanul meg írni, olvasni, nem lesz
meg a lehetőség, hogy a felső tagozatban megfelelő minőséget produkáljon.
Napközis csoport bővítést jelen esetben nem tartja szakmailag annyira indokoltnak.
Maximálisan fel kell mérni, hány napközis csoportra van szükség. Tapasztalat, hogy év végén
már egy csoporttal kevesebb lenne szükség, nagy a fluktuáció, nagy a kimaradás. A törvény
nem ad arra lehetőséget, hogy a fenntartó év közben megszüntesse a napközit, visszavonja,
mert csökkent a gyereklétszám és nem indokolt a csoport működése. Pozitívan értékeli, hogy
a fenntartó megemelte 4 %-ra az óratömeget, ezt az iskola olyan fejlesztésekre fordítja, amely
a rászoruló gyermekek fejlődését szolgálja.
Bencze István polgármester: Amikor először szóba került a társulás lehetősége, felvetődött,
hogy mennyi pénzzel tudják pluszban segíteni az iskolát. Ezt így is gondolták a képviselőkkel
együtt mindaddig, amíg nem jutott tudomásukra, hogy mind az ez évi, mind a jövő évi
adókból 30-40 milliós nagyságrend hiányzik a költségvetésből. Sajnálatos, hogy ami a
pluszként a társulásból eredően bejön a költségvetésbe, az a másik oldalon adókiesésként
jelenik meg. Ez a minimális kondíció javítás komoly erőfeszítést igényel a fenntartó részéről.
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A racionalizálási program kapcsán felmerült a Petőfi téri iskola épületének megszüntetése, az
ott tanuló diákok áthelyezése a Széchenyi úti iskolába. A Bizottsági ülésen nem emlékezett
erre sem az Oktatási Bizottság elnöke, sem az iskola igazgatója.
Patonai Istvánné képviselő: Emlékeznek mindketten erre a felvetésre, csak arra nem, hogy
az épület megszűntéséről konkrét döntés született volna.
Bencze István polgármester: Mi az akadálya annak, hogy bezárják a Petőfi téri iskolát?
Mészáros Pálné igazgató: Valóban elhangzott kettejük közötti beszélgetés közben a Petőfi
téri iskola esetleges bezárása, de akkor a polgármester azt mondta, hogy nem olyan jelentős
dolog ez, ezzel most ne foglalkozzanak. Most pedig a társulás alapítással kapcsolatban
rengeteg munkájuk van, nem tudják ezt most végrehajtani.
Bencze István polgármester:: Ebben a szigorú, nagyon szűkös anyagi helyzetben ismét fel
kell vetni az épület megszűntetések lehetőségét. Ez minimum 2 millió ft-ot jelent az
önkormányzatnak egy évben. Erre ősszel visszatérnek és elképzelhető, hogy a második
félévtől megszűntetik az épületet. Közösen kell gondolkodni hogyan tovább.
Patonai Istvánné képviselő: Napközis csoporttal kapcsolatban, nem volt indokolatlan az
igazgató csoport bővítés kérelme, egyrészt nem csökkent olyan nagymértékben a létszám év
közben, hogy az indokolttá tenné a napközis csoportok összevonását, másrészt a törvény
előírja, hogy napközibe fel kell venni azt aki jelentkezik, nincs olyan indok ami alapján vissza
lehetne utasítani. Egyébként év közben 26-28 főről 24-25-re csökken egy-egy csoport
létszáma. Tudvalevő, hogy a napközisek 80 %-nak szociális problémáik vannak. Ha csoport
emelés lenne, optimálisabb helyzetet tudnának teremteni a gyerekeknek, még ennyivel sem
csökkene a gyermeklétszám.
Bencze István: Az iskolaotthonos csoport indításában mi a pozitívum? Ha valóban sok a
pozitívum, miért csak négyévente indul.
Mészáros Pálné: Előnye, hogy az iskolaotthonos osztály minden tanulója egész tanéven
keresztül ugyanazzal a két pedagógussal van, a terhelés eloszlik egész napra. Nem minden
tantárgy van délelőtt, készségtárgyak délután is vannak. A gyerekek egyenletes terheléssel egy
iskolaotthonos formában tanulhatnak. Ehhez kell két azonos módon gondolkodó pedagógus,
akinek ugyanaz a véleménye.
A plusz iskolaotthonos csoport plusz pedagógus igénnyel járna. Tudnának olyan párost
felállítani, aki ellátná, igény is lenne rá, de pedagógus igénnyel járó anyagi vonzata lenne.
Bak Ferenc: Ha több iskolaotthonos osztály lenne, az legalább 2-3 plusz pedagógus
szükségletet jelentene.
Varsányi Antal alpolgármester: Iskolaotthonos osztálynak hány osztályfőnöke van? Hogy
kapják az osztályfőnöki pótlékot?
Mészáros Pálné: Egy osztályfőnök van, a pótlékot megosztják, félévig az egyik pedagógus
kapja, második félévben pedig a másik pedagógus.
Bencze István polgármester: Visszatérve az óvodára, felmerült, hogy tagóvoda vagy
telephely. Nagy a különbség,egyelőre maradjanak a telephelynél, mert a tagóvodánál olyan
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feltételeknek kell megfelelni, amelynek egyelőre még nem tudnak megfelelni. amelynek még
ne tudak eleget tenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja a Gazdasági és az Oktatási Bizottság javaslatát, melyet a
képviselő-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
107/2008.(VII.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mód. 1993. évi LXXIX.
törvény 102.§ (2) bek. c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve
az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát az alábbi határozatot
hozza:
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 2008/2009. tanévben az alábbi
csoportok indíthatók:
- 1-4. évfolyam 13 tanulócsoport, ebből egy tanulócsoport iskolaotthonos
- 5-8. évfolyam 9 tanulócsoport
- 1-4 évfolyamon 3 napközis csoport
-5-8. évfolyam 1 tanulószobai csoport
- EÁI tagozat 2 tanulócsoport és egy napközis csoport.
A képviselő-testület a tanórán kívüli foglalkozásokra fordítható óratömeget 4 %-ban
határozza meg.
Felelős: Bencze István polgármester és Mészáros Pálné igazgató
Határidő: 2008. szeptember

4./ Magyar Telekom Nyrt.- T-Mobile bázisállomás létesítése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester bemutatja Gaál Lászlót, a T-Mobile munkatársát. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy az előterjesztést mind a Gazdasági, mint a Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta.
Varga László tanácsos: Ezen a területen egy 20 kV-os hálózat is áthalad, mely tovább
csökkenti a terület használatát, annak lehetőségét, hogy esetleg egy lakóparkot lehessen
építeni. A terület megfelelő egy torony elhelyezésére, mert a környezetet és a telek használatát
nem akadályozza, a környezetbe bele illik. A védőtávolságok maximálisan megvannak, nincs
akadálya a terület bérbeadásának ilyen célra.
Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést tárgyalta és
támogatja a kérelmet.
Patonai Istvánné képviselő: Hol fogják elhelyezni a tornyot?
Varga László: Egy közös bejárás keretében határozzák meg a torony helyét.
Varsányi Antal alpolgármester: Személyesen megtekintette a területet, eléggé bent húzódik
az elektromos vezeték, nagyon az elejére nem lehet elhelyezni a tornyot, inkább a terület
közepe felé.
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Bencze István polgármester: 600 e Ft-ot ajánlott, az önkormányzat hasonlóan más
bérleményekhez 1 millió ft-ot kért, egyezségre jutottak 800 ezer ft-ban.
A víztorony tetején vannak elhelyezve az antennák, de ez hosszú távon nem megoldás. Ez egy
adott lehetőség, és támogatandó, hosszú távon. Szerződésben foglalják, hogy minden évben
felülvizsgálják a bérleti díjat és az inflációs emelik. A terület egyébként sportcélként szerepel
a rendezési tervben, de a művelési ágból történő kivonása nem történt meg. Semmit nem
akadályoz meg, ha bármilyen más célként kívánják hasznosítani a területet.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést, melyet a képviselő-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
108/2008.(VII.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja az
Önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 090/37 hrsz-ú ingatlanból 200 m2
nagyságú területrészt a Magyar Telekom Nyrt-nek (1117 Budapest, Kaposvár u 5.7.) 15 éves határozott időtartamra GSM/UMTS rendszerbe illeszkedő rádiótelefon
bázisállomás elhelyezése céljából. A bérleti díj összege 800.000-Ft/év, mely évente
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Dunatáj
Termelő és Szolgáltató Szövetkezettel (2344 Dömsöd, Vasút út 1.) a 090/37 hrsz-ú
ingatlanra megkötött földhaszonbérleti szerződés módosításához akként, hogy a
Szövetkezet által bérelt terület nagysága a bázisállomással érintett 200 m2-es
nagyságú területtel csökkenjen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések
megkötésére
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.

5. A gyermekjóléti szolgálati épület akadálymentesítéséhez kapcsolódó közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Mint ismert, közel 10 millió ft-ot nyert az önkormányzat
pályázaton a akadálymentesítésre. Ilyen összegnél ajánlattételi felhívásra kötelezett az
önkormányzat, melynek bonyolítására felkérték dr. Őszy Tamást, aki a korábbi
közbeszerzéseket is bonyolította.
Bús András képviselő kérdezi, hogy kiket keres meg az önkormányzat az ajánlati felhívással.
Varga László tanácsos: Egyik megkeresett lesz az óvoda bővítésnél közreműködő
alvállalkozó, akik munkájával megelégedettek. Ezen kívül megkeresnek még két vállalkozót.
Bencze István polgármester: Dömsödi vállalkozót is megkeresnek, bár a beruházás nagyobb
volumenű, de lehetőséget adnak a dömsödieknek is. A beruházást – mivel pályázati pénzből
készül – pontosan, határidőre be kell fejezni, tőkeerős cégnek kell lenni, mivel 25 %-os
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előleget lehet kérni, meg kell tudni finanszírozni a 75 %-ot, ugyanis a pályázat
utófinanszírozott, és az elszámolás után hónapokkal jut pénzéhez a kivitelező.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az írásbeli előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
109/2008.(VII.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-2007.-4.5.3.
számú pályázaton a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Irodaépületének
Komplex Akadálymentesítése Dömsödön” megnevezésű pályázaton támogatást
nyert építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására meghívásos, egyszerű
közbeszerzési eljárást folytat le.
A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás bonyolításával az Őszy és Őszy Kft-t
(székhelye:1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A; képviseletében: Dr. Őszy Tamás)
bízza meg.
A képviselő-testület „GYEJO épület akadálymentesítése” elnevezésű közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos

6./ Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.15.)
rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A júniusi ülésre beterjesztették az addig ismert számokat,
a féléves beszámolóhoz igazítva azonban június 30-ig rendelkezésünkre álló
pótelőirányzatokat mutatták be, a rendszeres igénylések vannak benne, amit eddig is
bemutattak, ami plusz, az a közalkalmazottak és köztisztviselők egyszeri kereset kiegészítése.
A nyári étkezést tartalmazza még, amely elég nagy összeg, ebben az évben teljes egészében ki
is használták, megigényelték a gyerekek számára. a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülőknek van ez a támogatás, azok közül is főként az alsó
tagozatosoknál.
Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítást megtárgyalta, azt
elfogadásra javasolja.
A napirendi ponthoz több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú
döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2008.(VII.30.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.15.)
rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2008.július 30.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2008. július 30.

7. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 8/1996. (IV.2.) rendelet módosításáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
A rendelet módosításra azért van szükség, mert elsősorban az üdülőkörzetben merült fel, hogy
némelyik üdülő teljesen lakatlan, nem használják, nem keletkezik hulladék, és így nem jogos
a szolgáltatási díj esetükben. Eddig a szolgáltató volt jogosult elbírálni a hasonló kérelmeket,
a szolgáltatóval történt egyeztetés alapján a jövőben ezt az önkormányzat mérlegeli. A
jövőben a kérelem elbírálása úgy történik, hogy az utolsó teljes év közüzemi számláját
bekérik, melyből látható az ingatlan igénybevételének gyakorisága.
Dr. Vörös Andrea körjegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy különbséget tesznek állandó
lakos és üdülő között. Állandó lakosnál abban az esetben ha megürül az ingatlan, azonnal
jelzik a szolgáltató felé, és a következő hónaptól már nem kell díjat fizetni. Több
alkotmánybírósági állásfoglalás is van arra vonatkozóan, hogy a közszolgáltatás úgy lenne a
díjjal igazán értékarányos, ha mérhető lenne a szemét mennyiség, és az alapján fizetnék a
szolgáltatási díjat. Erre még technikailag nem készült fel a szolgáltató, átmeneti megoldást
kell találni.
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, reális a kérés,
egyetértenek ezzel a megoldással, indokolt esetben.
Ambruska József képviselő kérdezi, hogy a szabálysértésre vonatkozó tétel mire vonatkozik?
Dr. Vörös Andrea körjegyző: Változás történt a szabálysértési törvényben a helyszíni bírság
összeghatárában, ezt építették be. Ebben a hivatkozott pontban meghatározott magatartás
megszegése esetén kell bírságot fizetik, amelyre vonatkozik a tétel. Ez tehát egy
törvénymódosításból adódó változás átvezetése.
Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja, hogy az ingatlanjukat nem használó
tulajdonosokat – amennyiben elhanyagolják ingatlanjukat – duplán büntessék meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2008.(VII.30.) rendelete
A köztisztaságról é s a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
8/1996. (íIV.2.) rendelet módosításáról
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A rendelet kihirdetésének időpontja: 2008.július 30.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2008. július 30.

8. Keszeg utca – Tölgyfa utca ivóvíz hálózat bővítése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Varga László tanácsos az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Keszeg utca esetében a
beruházás önköltségi árát az érdekeltségi hozzájárulás fedezi, ugyanis megvan a 67 %.
ingatlantulajdonos, aki írásbeli nyilatkozatban vállalja a hozzájárulás befizetését. A Tölgyfa
utca esetében a nyilatkozók száma olyan alacsony, hogy az nem fedezi a beruházás költségét.
61 ingatlan van az utcában, a szennyvízcsatorna hálózat már megépült. Ha a testület úgy
dönt, hogy ennek ellenre megépíti a Tölgyfa utcában is a hálózatot, akkor megindulhat a
szervezés, ha 61 tulajdonosból 40 vállalja a hozzájárulást, akkor meglesz a beruházás
fedezete.
Ispán Ignác TFB. elnöke: A Bizottság álláspontja, ha megvan a megfelelő fedezet, a víz
szempontjából nem hátrányos – el tudja látni a vízbázis az itt keletkező igényt – akkor meg
kell csinálni.
Varga László tanácsos: A költségvetést a Községi Vízmű készítette, a vízszolgáltatást ezen
területen bekötése – főleg, hogy elkészült az új kút – nem gátolja.
Lázár József képviselő: A Vízmű szakvéleményében az szerepel, hogy mindkét utca
zsákutca, pang a víz benne, emiatt öblíteni kell, nem veszélyes egészségügyi szempontból?
Varga László: Pangás nincs, gyakoribb az öblítés, melynek az üzemeltetési költségekre van
hatása.
Bencze István polgármester: A Keszeg utca esetében nincs financiális probléma, viszont a
Tölgyfa utcánál van. A határozati javaslatban foglaltak szerint javasolja a Keszeg utcában a
vízhálózat kiépítést, a Tölgyfa utcában pedig csak akkor, ha megfelelő fedezet áll
rendelkezésre.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
110/2008.(VII.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2004.(VII.1.) rendelet
5. § (2) bekezdése alapján a Településfejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe
véve 2008. évben a települési ivóvízhálózat bővítését az alábbi területeken tervezi:
- Keszeg utca út 160 fm hosszúságban
- Tölgyfa utca
410 fm hosszúságban.
A Községi Vízmű a beruházást akkor valósíthatja meg, ha az érintett ingatlan
tulajdonosok által befizetett közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás összege
fedezi az ivóvíz hálózat megépítésének önköltségét .
Felelős: Dukai Zoltán műszaki vezető- Nagyközségi Vízmű
Határidő: folyamatos

18

9. „Szép Dömsödért” díjak adományozása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Ispán Ignác képviselő, Bíráló Bizottság elnöke: Az idén is sikerült több ingatlant
összegyűjteni, amely érdemes arra, hogy kiemeljék, díjazzák. A bizottság kiválasztotta azt a
10 lakóházat és egy közintézményt, melyet végül is a Dömsödért Emlékplakett
adományozására javasol.
Lázár József képviselő: Eddig a kitüntetett közintézmények utcafrontja is rendben volt,
jelenleg a Mátrix-ház esetében ez nem igazán mondható el, lenne még szépíteni való az
utcafronton.
Ispán Ignác: Ismeretei szerint még nem fejezték be, alakítanak még az utcafronton, ezért még
befejezetlen.
Varsányi Antal alpolgármester: Támogatja a Mátrix házat emlékplakettel való díjazását. Egy
régi épületet alakítottak át, megtartva az épület eredeti állapotát, s ezt nagyra értékeli.
Bencze István polgármester egyetért a javasolt ingatlanok díjazásával, a Mátrix-házzal is
azzal, hogy közvetíteni kellene feléjük ezt az észrevételt, hogy az utcafrontot tegyék
esztétikusabbá.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
111/2008.(VII.29.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési
Bizottság indítványával egyetértve az alábbi határozatot hozza:
a települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megőrzése
érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért társadalmi
bizottság javaslatát figyelembe véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet
adományoz az alábbi személyeknek:
Családi ház kategóriában:
Bődi Istvánné
Dömsöd Rákóczi u. 22/A.
Horváth Gyuláné
Dömsöd Zrinyi u. 13.
Guttyán István
Dömsöd Dózsa Gy. u. 17.
Bányai Zsolt
Dömsöd Széchenyi u. 18/B
id. Baranya Bálintné
Dömsöd Áchim u. 19.
Ács Józsefné
Dömsöd Haladás u. 14.
Bábel Balázs
Dömsöd Almáskerti u. 5.
Nagy Ferenc
Dömsöd Felső szigeti u. 4.
Szűcs Józsefné
Dömsöd Szabadság u. 150.
Ronyecz Lajosné
Dömsöd Széchenyi u. 58.
Középület kategória:
MÁTRIX üzletház
Dömsöd Kossuth u. 87.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2008. július 28.
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10. A KMOP 8008. évi „Belterületi utak fejlesztése kód száma 2008-2.1.1/B ” tárgyú
pályázatára az Előre u., Felszabadulás útja, Ságvári E. u szilárd burkolattá építése
céljából pályázat benyújtása
Előadó: Bencze István polgármester
Bencze István polgármester: Korábban volt egy pályázata az önkormányzatnak, amely sajnos nem
nyert, ezt most meg kellene ismételni, szolidabb körülmények között.
Varga László tanácsos: A pályázat 200 millió ft. beruházási összköltséget tartalmaz, Előre u.,
Felszabadulás u., Ságvári u. szilárd burkolattal történő ellátása. 200 millió ft-ig 70+30 % arányt lehet
pályázni, 70 % támogatással, 30 % önrésszel. Ha efölé mennek, az önrész a beruházási költség
arányában emelkedik. Előnyt jelent a pályázat elbírálásánál az egymáshoz kapcsolódó utakról van
szóm, egy gyűjtő úthoz kapcsolódik, ez a Rákóczi út. Az építési engedély mindhárom utca esetében
rendelkezésre áll, az előző pályázathoz elkészült.
Lázár József képviselő: Ebben benne van a teljes felújítás, pl. csapadékvíz elvezetés is?
Varga László tanácsos: Igen, járda, csapadékvíz elvezetés.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
112/2008.(VII.29.) Kt.számú
Határozat
1.Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép
Magyarországi Operatív Program 2008. évi „Belterületi utak fejlesztése kód száma
2008-2.1.1/B” tárgyú pályázatára a Előre u. , Felszabadulás útja, Ságvári E. u szilárd
burkolattá építése céljából pályázatot nyújt be.
2.A beruházás bruttó összköltsége 199.944.000.-Ft. (Egyszázkilenvenkilencmilliókilencszáznegyvennégyezer forint.).
A pályázat benyújtásához szükséges 59.983.200.-Ft ( Ötvenkilencmilliókilencszáznyolcvanháromezer-kettőszáz Ft.) önrészt, ( 30 %) a Képviselő –testület a
költségvetés terhére saját forrásból biztosítja.
1
A Képviselő –testület megbízza a polgármestert, hogy:
a
A szükséges pályázati nyilatkozatot megtegye.
b
A pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a
támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződést kösse meg és ha szükséges, a
közbeszerzési eljárást folytassa le.
Felelős: Bencze István polgármester
Dr. Vörös Andrea jegyző
Határidő: 2008. augusztus 31.

Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szlovákiai testvértelepülés
Für képviselő-testületének meghívására augusztus 16-án Szlovákiába látogatnak. Szeptember
3-7-ig a németországis Knüllwald testvérváros hívta meg a település delegációját. Kéri azokat
a képviselőket, akik részt kívánnak venni, jelezzék szándékukat Csikós Lászlóné
képviselőnél.
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Lázár József képviselő: Kéri, hogy szólítsa fel a Polgármesteri Hivatal a Rákóczi úti malom
tulajdonosait az épület valamilyen szinten történő rendbetételére, elhanyagolt, gazos, a község
központjában nem a legkedvezőbb látványt mutatja. Az alagsorban hajléktalanok élnek.
Bencze István polgármester: Varga László és dr. Bencze Zoltán utána néz a tulajdonosoknak,
és intézkednek.
Varga Judit műszaki tanácsos: A földhivatali nyilvántartási szerint még a Dózsa Ipari
Szövetkezet a tulajdonos. A tsz-ből történő kiváláskor mintegy 30 tulajdonosa lett az
ingatlannak, a tulajdoni lapon azonban nem került átvezetésre, valahol megakadt a tulajdonjog
bejegyzési eljárás.
Bencze István polgármester: Próbálják kideríteni a tulajdonosokat és felszólítják.
Ambruska József képviselő: Többen megszólították, hogy milyen stádiumban van a holland
hajókikötő építés, hiányolja az Euroship Kft. részéről a folyamatos tájékoztatást.
Bencze István polgármester: Nagyon lassan, apró lépésekkel haladnak előre, végig kell járni
az összes szakhatóságokat, természetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi szakhatóságokat.
Semmi más oka nincs. Ha minden jól alakul, akkor 2009-ben el tudják kezdeni a tényleges
munkát. A következő testületi ülésen meghívást kap az Euroship Kft. magyarországi
képviselője, aki tájékoztatja a képviselőket.
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen hatósági ügyeket tárgyalt. (külön
jegyzőkönyvben rögzítve.)
Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.
Kmf.
Bencze István
polgármester

Dr. Vörös Andrea
körjegyző

