JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. augusztus 6-án
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József,
Bús András, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Patonai Istvánné, Dr. Rókusfalvy
Sylvia, Dr. Rostás Klára, Sallai Gábor, Dr. Szabó Gáborné képviselık, dr. Bencze Zoltán
aljegyzı.
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a 14 megválasztott képviselıbıl 12 képviselı jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
105/2009.(VIII.6.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
3. Somogyi Béla utca belvízelvetés közbeszerzése – döntés
4. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás mőködésérıl
5. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II. 16.)
sz. rendelet módosítása
6. A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felül szolgáltatásokért
fizetendı beiratkozási és térítési díjakról szóló16/2001.(XI.7.) rendelet
módosítása
7. Az ÁROP. pályázati projekt megvalósítására szakmai szolgáltató kiválasztása
8. A „Szép Dömsödért” pályázatok elbírálása
9. Az általános iskola maximális csoportlétszám túllépés engedélyezése a 2009/2010es tanévre
10. Egyebek
a./ Bio-Pannónia Kft. üdülıhelyi szemétszállítás módjának változásával
kapcsolatos javaslat
b./ A Hajós kastély hasznosítására érkezett ajánlat megvitatása
c./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
106/2009.(VIII.6.) Kt. számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester tájékoztatja a képviselıket arról, hogy tegnap részt vett KDV.
rekultivációs program ünnepélyes indításán, 169 település részvételével. Az elnök asszonnyal
tárgyalt a jövıvel kapcsolatosan is. Mint ismert, a projekt egy része hulladék kezelı, válogató
udvar Dömsödön fog megépülni. A földterület, amely a telep mellett van, meg tudják
vásárolni, miután a mővelési ágból történı kivonásnak súlyos anyagi vonzata van, kérdéses
volt, hogy tudja-e finanszírozni a társulás.
Lázár József képviselı kérdezi, hogy nıni fog a beszállítók száma is?
Azon kívül, hogy ünnepelték a projekt indítását, mennyit haladtak elıre?
Bencze István polgármester: Azért ünnepeltek, mert a 2002. évben indított projekt elsı része
– a 81 település hulladéklerakójának rekultivációja – most indul ténylegesen, a megvalósítás
szakaszába ért.
Lázár József képviselı tudomására jutott, hogy a Zodiac Hungary Kft. bezárt, hány ember
válik munkanélkülivé?
Bencze István polgármester: Kb. 31-35 ember vált munkanélkülivé az üzem bezárása
kapcsán.
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı: Olvasott egy cikket arról, hogy elindult Dömsödön a
biogáz termelés. Igaz a hír, errıl nem tud semmit.
Bencze István polgármester: Jelenleg folyik a próbaüzem, villamos áramot, energiát még
nem termel, kísérleti stádiumban van a biogáz termelés.
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı: Nagyobb hírverés kellene, nem lehet, hogy alapanyag
problémával küzdenek, kevés az alapanyag, a dömsödi gazdák nem is tudják, hogy oda lehet
vinni a trágyát.
Bencze István: A biogáz üzem zöldhulladék felhasználásra épült, ami nem indítja el a
gáztermelést. jelenleg állati melléktermékeket használnak, amit nem tudnak megfelelı
technológiával tárolni. Ezen dolgoznak Az igazgató szerint október végéig el tudják végezni
azt a munkát, amivel a telep beindítható, és megszőni k a bőzhatás.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
107/2009.(VIII.6.) Kt. számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester két
ülés között eltelt idıszakban tett intézkedéseirıl szóló tájékoztatását.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

3./ Somogyi Béla utca belvízelvezetés közbeszerzés – döntés
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Dr. İszy Tamás közbeszerzési tanácsadó: A Bíráló Bizottságnak megszületett a javaslata a
döntés tekintetében. Az eljárás egy megismételt eljárás volt, miután az elızı eljárás
érvénytelen volt, arra tekintettel, hogy csak egy érvényes ajánlat érkezett, s az április utáni
szabályozás ezt nem teszi lehetıvé. Négy cég jelent meg a közbeszerzésen, a négybıl három
érvénytelen, a SOLTÚT pályázata érvényes. Hozzáteszi, hogy nem a SOLTÚT ajánlata volt a
legkedvezıbb ajánlat, a Navigáció Zrtr. ajánlata alacsonyabb volt. A Bíráló bizottság tagja,
Fabók Ferenc mőszaki ellenır véleménye szerint a Navigáció zrt. ajánlata mőszakilag nem
kellıen alátámasztott anyag, nem biztos, hogy a vállalt árba belefért volna. A SOLTÚT adta a
legkedvezıbb ajánlatot az kötbérre (3 %) illetve az elıteljesítésre vonatkozóan, ami garantálja
a szeptember 15-i átadást. Elmondja, hogy az érvénytelen pályázatok elég súlyos
hiányosságok miatt váltak érvénytelenné, formai hiányosságokat tartalmaztak, továbbá Fabók
Ferenc véleménye szerint mőszakilag is hiányosak voltak. A SOLTÚT esetében egyértelmő
volt a bizottság állásfoglalása abban, hogy azzal, hogy itt utakat épít, itt van egy
építésvezetısége, ez egy mőszaki szakmai elınyt jelent, ami garantálja, hogy egy kézben van.
biztosítékok kellı mértékőek, hogy garantált legyen.
Varsányi Antal alpolgármester, Bíráló Bizottság elnöke: Aki nem jött el a tárgyalásra, az
magasabb összeget adott, itt még lehetıség lett volna az összeget módosítani, mindhárom a
pályázati összeg alá került. A VITÉP-nél volt egy mőszaki tartalom változás, amit a pályázati
kiírás nem enged meg.
Dr. Rostás Klára képviselı: Volt egy kérdéses pont a pályázatban, a csapadékvíz elvezetés a
munkavégzés során, ez külön számlázandó, vagy benne foglaltatik a pályázati összegben.
SOLTÚT nyilatkozott, hogy a pályázati összegben benne szerepel a csapadékvíz elvezetés
összege.
Varsányi Antal alpolgármester, Bíráló Bizottság elnöke: A Bizottság 3 pályázatot
érvénytelenségét állapította meg, a SOLTÚT kft. pályázata nem csak érvényes, hanem
támogatásra érdemes. A bizottság javasolja az eljárást eredményesnek nyilvánítani, a
SOLTÚT Kft-t pedig nyertesnek nyilvánítani.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a Bíráló Bizottság javaslatát, miszerint a
közbeszerzési eljárás eredményes, nyertese pedig a SOLTÚT Kft.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:

108/2009.(VIII.6.)Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint ajánlatkérı (2344
Dömsöd, Petıfi tér 6.) „Somogyi Béla utcai csapadékcsatorna építése” tárgyban
lefolytatott K.É.-12010/2009. sz. egyszerő közbeszerzési eljárásban a Bíráló bizottság az
ajánlattevınként
és
részszempontokként
kidolgozott,
a
döntés-elıkészítése
jegyzıkönyvben részletesen megjelölt és kifejtett indokok alapján megállapította, hogy az
összességében legelınyösebb ajánlatot a Soltút Kft. (6320 olt, Kecskeméti út 34.) adta,
bruttó 54.000.000-Ft azaz bruttó ötvennégymillió forint értékben.
A Képviselı-testület a Bíráló bizottság javaslata alapján a Soltút Kft-t nyilvánítja
nyertesnek.
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás nyertesével
kötendı vállalkozási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: azonnal, szerzıdés aláírására 2009. augusztus 24-ig

Dr. İszy Tamás kb. tanácsadó: A további határidık úgy alakulnak, hogy augusztus 16-án
lehet szerzıdést kötni a nyertes pályázóval.
Bencze István polgármester: Örül, hogy a SOLTÚT kft. lett a pályázat nyertese, az itt folyó
munka, a géppark biztosíték arra, hogy a Somogyi Béla utca csapadékvíz elvezetés és az
útfelújítás maradéktalanul megvalósul. A VITÉP – aki a Kígyó utcát építette korábban – is jó
minıségő munkát végzett volna, sajnálatos, hogy a mőszaki tartalom változással probléma
volt.
4./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás mőködésérıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Minden évben felmérik az egészségügy helyzetét, a háziorvosok
és a szakellátás által biztosított alapellátást. Most külön aktualitást is ad Dr. Hornyák Edit I.
sz. háziorvosi körzet orvosának levele (képviselık kézhez kapták) melyben felmondja a
önkormányzattal kötött szerzıdést szeptember 3. napjával. A doktornıvel történt
megállapodás alapján szeptember végéig vállalja az ellátást, illetıleg az elıtt a felmondást
elfogadni az önkormányzatnak nem áll módjában. A szerzıdés felbontás után ÁNTSZ-tıl,
OEP-tıl mőködési engedélyt kell kérni stb., amely hosszabb idıt vesz igénybe.
Mint ismert, az elızı ülésen a doktornı kérte, hogy azt a támogatást, amit az önkormányzat
fokozatosan elvont, állítsák vissza, mert nem tudja a praxist rentábilisan mőködtetni.
Bizottsági ülésen ezt megtárgyalták, a költségvetésben erre fedezet nincs, ezt a kérést nem
tudják akceptálni. A doktornı idıközben új állást keresett és talált is. Az önkormányzatnak
pótolni kell ezt a hiányt. A doktornı úgy nyilatkozott, hogy a praxisért nem kér semmit. A
tisztifıorvos véleménye szerint így komoly esély van arra, hogy az orvoshiány ellenére
találnak orvost a körzetbe.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Az orvosi ellátás az önkormányzat kötelezı feladata, a
mőködtetést az OEP. finanszírozza. Ahol vállalkozó háziorvos mőködteti a körzetet ott
közvetlenül kötnek szerzıdést a OEP-el. A háziorvosi és az önkormányzat között van egy
feladat ellátási szerzıdés, ez a szerzıdés tartalmazza a felmondási határidıt, amely jelen
esetben 6 hónap, ettıl közös megegyezéssel el lehet térni. Amennyiben szeptember 5-ig az
önkormányzat meg tudja oldani, hogy talál helyettesítı orvost a doktornı helyére,
megállapodást köt, kér és kap mőködési engedélyt a háziorvosi ellátásra. Ezeket a iratokat

benyújtja az OEP.hez, október 1-el tudnak belépni mint mőködtetı és szerzıdést kötni a TBvel, hogy ezt a körzetet helyettesítéssel fogjuk mőködtetni. Ha tehát minden határidıre be
tudnak nyújtani, akkor október 1. az elsı nap, amikor a doktornıt már nélkülözni tudják.
Ha belép az önkormányzat, mint a praxis mőködtetıje, az elsı hónapban jogszabály szerinti
fix díjat finanszíroz nekünk az OEP., második hónaptól pedig a praxisban lévı kártyapénz
alapján. Ezekbıl a díjakból kell megoldani az önkormányzatnak a helyettesítést.
Bencze István polgármester: Kérdezi a jelenlévı háziorvosok véleményét, hogyan tudnák
átmenetileg megoldani a praxis helyettesítést. Mindenképpen be kívánják tölteni, de amíg
nem sikerül, a két orvos tudja-e vállalni a doktornı helyettesítését vagy sem?
Dr. Rókusfalvy Sylvia elmondja, hogy azokkal a nehézségekkel, amikkel a Hornyák
doktornı küzdött, azzal saját maguk is küzdenek. A helyettesítést illetıen egyszer már
helyettesítettek két évig és majdnem belerokkantak. Ennek a feltételeit tisztázni kell, ez
röghöz kötöttséget jelent számukra, mert a faluból egyetlen napra sem mozdulhatnak ki
szabadságra. Egyetlen orvos képtelen a hatezres falu betegeit ellátni.
Dr. Tóth István háziorvos: A rezsitámogatás elvonása véleménye szerint is méltánytalan.
Tudja, hogy erre törvény van, s elfogadták, de jövıre már egyetlen fillér rezsitámogatást sem
kapnak. Hiányzik a támogatás. Ne az eredeti összeget, de legalább az idei keretet ha
megkaphatnák, gázáremelés, energia áremelés stb. rezsitámogatás nélkül, OEP. pénzbıl
nagyon nehéz lesz mőködtetni a körzetet. Felvetıdött, hogy mi lesz az 1400 emberrel,
felmerült, hogy szüntessék meg a körzetet, vagy próbálják vállalni egy belátható ideig –
próbaidıre, fél évig – mőködtetni a körzetet. Koránál, egészségi állapotánál fogva azt nem
vállalja, hogy akár két évig csinálják a tartós helyettesítést. Az 1400 beteg – ha nem lesz
állandó orvosa – elıbb utóbb átjelentkezik másik orvoshoz, és így megszőnhet a körzet. Az
nem cél, hogy megszőnjön, ezt az OEP. nem támogatja. Bizonyos pontszám felett degresszió
lép fel. Jelenlegi körzete ideális mérető. még nincs degresszió, de ha 700 fıvel nı a betegi
száma, akkor az OEP. által nyújtott finanszírozás 50 %-át kapja csak meg, a többi elmegy
degresszióra. Nagyon sajnálja, hogy ideig fajult a dolog, de valóban Hornyák doktornı pénze
kevés volt, abból a körzetet üzemeltetni nagyon nehéz. Nem szeretnék, ha felszámolnák a
körzetet, mi lenne az ápolónıvel, takarítónıvel?
Dr. Rókusfalvy Sylvia: Jó lenne, ha a helyettesítés idején az önkormányzat az I. körzet
asszisztensét foglalkoztatná, mert rá szükség lenne, de a helyettesítı orvosok ezt nem tudnák
megfizetni.
Bencze István polgármester: Ezt az önkormányzat fizeti. Nyilván ha az önkormányzat meg
akarja tartani a körzetet, akkor az OEP. pénzbıl tudja finanszírozni. Egy új körzetet
kialakítani sokkal költségesebb és bonyolultabb, mint a jelenlegit fenntartani. Elsısorban azon
kell dolgozni, hogy ezt a körzetet megtartsák. Az orvoshiány ellenére lehet szerencséje is a
településnek, hamar meg fogja találni a megfelelı orvost. Tudomása szerint Dömsödön
telepedett le egy magyar származású ukrán orvos, jelenleg üzemorvosként Tatabányán
dolgozik. Utána néz, milyen végzettsége, képzettsége van.
Most nem kell döntést hozni errıl. Meghirdetik az állást, megpróbálnak mielıbb orvost találni
a körzetbe. Sajnálatát fejezi ki, hogy így alakultak a dolgok, elismeri, hogy a doktornı
kívánsága nem volt földtıl elrugaszkodó, ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét, ha
Hornyák doktornı kérését teljesítik, akkor a többi orvos is jogosan kérte volna. Egyébként a
térség 20 települése közül Szigetújfaluban támogatták a praxist, amit tavaly egylépcsıben

megszüntettek. A települések közül többen bérleti díjat kérnek a háziorvostól a rendelı
használatáért.
Dr. Rókusfalvy Sylvia: A legtöbb helyen közös rendelıben mőködnek, közösen fizetik a
rezsit, Dömsödön az önálló rendelık nagyon sokba kerülnek. Gondolkodik azon, hogy
visszaköltözik Budapestre, s a leutazás olcsóbb, mint a rezsi.
Bencze István polgármester: Képviselıként ismeri a költségvetést, az önkormányzat
helyzetét, ha költenek, meg kell jelölni, honnan veszik el a pénzt. Lassan visszakerül az
önkormányzat a ciklus elejéhez hasonló anyagi helyzetbe. Ha nem lép be a iskolatársulás,
akkor sokkal nehezebb helyzetben lennének. Tudvalevı, hogy az egészségügy milyen rossz
helyzetben van, de az önkormányzatok sincsenek jobb helyzetben.
A I. körzet mőködésével kapcsolatban javasolja, hogy a Képviselı-testület hatalmazza fel a
polgármester arra, hogy a gazdasági vezetéssel az OEP. felé és az ÁNTSZ. felé a szükséges
intézkedéseket meglépjék. Mőködési engedély beszerzése stb.
Várkonyi Zsolt (Dr. Hornyák Edit mb.) jelzi, hogy az ÁNTSZ-nél a mőködési engedély
eljárása elıtt az ingatlanban lévı összes WC. csészét ki kell cserélni, mert valamennyi törött.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
109/2009.(VIII.6.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Bencze István
polgármestert, hogy az I.)-es szám háziorvosi körzetben történı helyettesítés
önkormányzat által történı megoldása érdekében folytasson tárgyalásokat Dr. Rókusfalvy
Sylvia és Dr. Tóth István háziorvosokkal a helyettesítés feltételeirıl.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: tárgyalások lefolytatására augusztus 19-ig

Bencze István polgármester – rétárve az egészségügyi ellátás helyzetére kérdezi a
háziorvosokat, az írásbeli elıterjesztést kívánják-e kiegészíteni?
Dr. Tóth István háziorvos: A betegfeljáró nincs megoldva, ha beteget kell a rendelıbıl
elszállítani, a mentısök hordággyal nem tudnak befordulni, mindenképpen szükséges lenne
egy rámpa építése. Akadály mentesíteni kellene, kerekes kocsival érkezı beteget a rendelın
kívül kellett megvizsgálni. Rezsitámogatással kapcsolatban: úgy tartaná méltányosnak, ha
legalább az idei összeget megkapnák. Iparőzési adóval kapcsolatban: nem a dömsödi
önkormányzat fogja megszüntetni, rengeteg cikk születik ezzel kapcsolatban, méltánytalannak
tartják, hogy egy kalap alá kerülnek az iparőzési adó alá bevont állampolgárokkal.
Bencze István polgármester: A kormány úgy látja, hogy a háziorvosi szolgálat profit termelı
szolgálat. Ezzel kapcsolatban semmi ígéretet nem tud tenni, a jövı évi költségvetés
tárgyalásánál visszatérnek rá.
Bencze István: Háziorvosi ügyelettel kapcsolatban a dr. Gon BT. adott tájékoztatást.

Mint ismert, pályázaton a dr. Gon Bt. nyerte el a ügyelet mőködtetését. A szolgáltatás némi
hiányosságot hagy maga után, az lenne az ideális, ha a település önállóan meg tudná oldani az
ügyeleti szolgálatot. (ismertette a közelmúltban elszenvedett kedvezıtlen tapasztalatát az
ügyeleti ellátással kapcsolatban) Keresni kell a jobb megoldást.
Bencze István: Védınıi körzettel kapcsolatban, mint olvasható, három körzetbıl egy körzet
betöltetlen, ez mennyire szabálytalan, kérdezi a gazdasági vezetıt?
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Nem szabálytalan, az a hátránya, hogy egy év után a
díjból visszavesz a TB. A két védını helyettesítéssel ellátja a harmadik körhetet. Az a
probléma hogy a TB. a rájuk vonatkozó szabályokat egyre szigorítja, a legutóbbi módosítás
behatárolja, hogy melyik körzethez hány fı tartozhat, egészségnevelésre, megelızésre is
bizonyos pontot fordítani kell, szigorodnak a szabályok.
Bencze István: A III. háziorvosi körzet beszámolójához két állásfoglalást és megjegyzést
főzött.
Dr. Rókusfalvy Sylvia felhívja a figyelmet a FAKOOSZ. állásfoglalására, sajnos a helyi
problémák országosak, a polgármester kedvezıtlen tapasztalatai is országos okokra vezethetı
vissza, a mentıket is centralizálják, a beteghez történı kijutás sokkal hosszabb idıt vesz
igénybe, az orvos a kivérzett beteget nem hagyhatja magára. Egyébként ha helyben van az
ügyelet, az orvos a kivérzett beteget akkor sem hagyhatja magára a mentı kiérkezéséig.
Lázár József képviselı: A beszámolóban azt olvassa, hogy úgy a II., mint a III. körzetben
nıtt a betegrendelésen megjelentek száma a tavalyi évhez képest. Azt szőrte le, hogy komoly
gondok vannak az egészségügyben, nem csak Dömsödön, országos viszonylatban.
Visszatérve az I. körzet praxisához, mindenképpen meg kellene tartani a körzetet, de kérdés,
be tudják-e tölteni. A III. körzet beszámolójához csatolt tájékoztató szerint a háziorvosok 30
%-a nyugdíjas korú, Dömsödön is két orvos. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy a
jelenlegi orvosokat megtartsák. Nem tudja milyen lehetıség kínálkozik a közösben való
gondolkodásban, segítsük az orvosokat eszközvásárlásban, vagy nem tudja milyen lehetıség
kínálkozik. Arra ígéretet tett, hogy a Népjóléti Bizottságban ezt körbejárják.
Varsányi Antal alpolgármester: Köszöni a tartalmas beszámolókat, amelyek lényegre törık,
minden fontos információt tartalmaznak, a problémákat ugyanúgy látja, mint az orvosok,
egyetért vele, javaslata, hogy arra a két órára kell koncentrálni, az ügyeleti idıre, amit ellátnak
az orvosok, ha nem praxis támogatásként, akkor ügyeleti díjként, azt gondolja, hogy mostani
összeg környékén jó lenne megtartani, bármilyen nehéz is a helyzet, mert az orvosra szükség
van. Azzal is egyetért, hogy az orvosi foglalkozás nem olyan, mint bármely más vállalkozás,
az orvos nem ipart őz, javasolta volna az orvosok esetében az iparőzési adó eltörlését,
azonban erre nincs jogszabályi lehetıség. Sajnálja, hogy Hornyák doktornı távozik a
községbıl, mint orvosra semmi rosszat nem hallott.
Bencze István polgármester a gyermekorvos beszámolójával kapcsolatban elmondja, hogy a
a mőködéssel kapcsolatban nem merült fel probléma, a doktornı munkakörét lelkiismeretesen
jól látja el, a helyettesítést kunszentmiklósi kollégájával évek óta megoldja.
Bencze István a Szakorvosi Rendelıintézet tájékoztatójával kapcsolatban elmondja, hogy a
térségben egyetlen település van – Szigetújfalu – aki nem támogatja a rendelıintézet
mőködését, Dömsöd és a többi település évi 400 e Ft. támogatást biztosít.

Lázár József képviselı: Szakrendelı mőködésével kapcsolatban elmondja, hogy rengeteg a
beteg, Nem lenne arra lehetıség, hogy egy-egy szakrendelést egy-egy délutánra áthoznának
ide?
Bencze István: Korábban megkereste egy fizioterápiás végzettségő személy, aki Dömsödön
szeretett volna rendelni, a szakorvosi rendelıintézet igazgatóját, aki azt mondta, hogy az OEP.
finanszírozás ezen részérıl nem tud lemondani. Ha komolyabb igény lenne és megteremtenék
a feltételét talán éppen ebben a Hornyák doktornı által lakott épületben, lehet, hogy a
késıbbiekben tudnak ebben gondolkodni. Meg kell várni, kit kapnak erre a praxisra,
szükséges lesz-e a lakásra, lehet, hogy egy olyan egészségügyi központot tudnak majd
kialakítani, amit szeretnének, de egyelıre nem látják a finanszírozását.
Ambruska József képviselı: A gyermekorvosi rendelı betonküszöbén nagy lyukak vannak,
ki kellene javítani, a kisgyerekek esnek-kelnek.
Dr. Rókusfalvy Sylvia: A III. körzet rendelıjét is akadály mentesíteni kellene, tolókocsis
betegnek szinte lehetetlen a bejutás.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az egészségügy helyzetérıl szóló beszámolók elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
110/2009.(VIII.6.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az egészségügyi alapellátás
helyzetérıl szóló az egészségügyi szolgáltatók és a védınık által készített beszámolókat
elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: azonnal

5./ Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II.16.) sz.
rendelet módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a rendelet
módosítással párhuzamosan most volt a Kincstár felé a beszámoló leadása, s annak készítése
közben a közmunkaprogram belépése miatt is módosítani kellett a beszámolót. Július 31-én
107 fıt foglalkoztatnak, az eredeti költségvetésben 21 fı munkatörvénykönyves létszám volt,
gazdasági bizottsági ülésen megtárgyalták, hogy szükséges a létszám elıirányzat módosítása
is. Mivel a közmunka program nem január 1-el indult, éves átlagot számolna a 21 fıs
létszámot legalább 90 fıre fel kellene emelni, október végéig biztosan 100 fı feletti
létszámmal dolgoznak, a 21 fı biztosan nem lesz jó. Ez az egy tétel a szöveges indokolásból
és az elıterjesztésbıl kimaradt. Az elsı félévben az önkormányzatot érintı változásokat
összefoglalták, a rendelet módosítás legfıképpen a központi költségvetésbıl kapott pénzügyi
elıirányzatokat tartalmazza, azokat a pályázatokat, átvett pénzeszközöket, amelyek érintették

ezt az idıszakot és a létszámváltozás pedig a közmunkaprogrammal kapcsolatos. A rendelet
módosítás után az önkormányzat forráshiánya számottevıen nem csökkent.
Sallai Gábor képviselı, Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság a napirendi pontot
megtárgyalta, s örömmel vette, hogy legalább nem rosszabbodott a helyzet.
Bencze István polgármester: Rosszabbodott a helyzet. A képviselık ismerték a ciklus
kezdetén – 2006. év végén – az önkormányzat gazdasági helyzetét, nagyon rossz volt. A
2006. évben jelentkezı nagymértékő hiány az elmúlt év végére szinten teljesen megszőnt,
mely a jó képviselı munka és a hivatali munka, valamint az jó intézményi munka eredménye.
Jelenleg 20 millió ft-os számlatartozása van az önkormányzatnak. Ha ez a tendencia nem áll
meg, év végére elérheti az 50 millió ft-ot is. A hátralévı öt hónapot alaposan átgondolva,
nagy odafigyeléssel, úgy a képviselıknek, mint hivatalnak, intézményvezetıknek úgy kell
végig csinálni, hogy ezt a tendenciát legalább csillapítsák, mert ellenkezı esetben oda jutnak,
hogy nem fogják tudni kezelni a hiányt. A szeptemberi testületi ülésre a Gazdasági Bizottság
a hivatal vezetésével kidolgozza azokat az intézkedéseket az év hátralévı részére, hogy ezt a
folyamatos megállítsák.
Kérdezi, hogy elérik e az 50 %-át annak az adóbevételnek, aminek már be kellett volna folyni.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Az adónemek közül az építményadó és a kommunális
adó 40-45 % közötti, az iparőzési és a gépjármőadó 30 %. alatt van jóval. Az a probléma a
gépjármő adó tekintetében is, hogy az 50 milliós bevételi tervbıl a nagyobb adófizetık a
vállalkozások, s ott a nagyobb mértékő elmaradás, nem a lakossági befizetéseknél. Sok jóra
nem számolhatnak, sorra jönnek vissza az inkasszók teljesítetlenül. Ez az egyik oka, hogy a
kifizetetlen számlák ennyire felszaporodtak. Emellett mínusz 30 millió ft-…. tehát 50 millió
ft. nincs. Már megjelentek azok a felszólító levelek, amelyeknek akár komolyabb
következménye is lehet. Veszélyes lehet a két nagy projektre is, ha eljárást indítanak az
önkormányzat ellen, nem lehet köztartozás, eljárás nem lehet folyamatban, mert a támogatást
megvonják. A költségvetésben egy tétel van, 30 milliós kezesség vállalás, erre valószínő nem
fog sor kerülni, mellette a 28 milliós forráshiány, így még nem lenne nagy gond, de várható,
hogy az adóbevételi terv év végére sem fog jobb képet mutatni. Az elsı félévet sujtotta még
az is, tavaly megvalósították a Kígyó utca felújítását, a támogatás most jött le júniusban, a
GYEJO. akadálymentesítés pályázatos részét a mai napig nem utalták ki, itt is hiányzik 4
millió ft., a 20 millió kifizetetlen számlából csak 10 millió ft-nak lenne reális alapja.
Még egy kiírt közbeszerzés van, a hitelfelvétel a két nagy projekthez, amely hamarosan lejár
és felgyorsulnak a folyamatok.
A továbbiakban tájékoztatta a képviselıket arról, hogy mit jelent az önkormányzatoknak a
fordított adózás.
Bencze István polgármester: A munkatársak mindent megtesznek a jogszabály kereten belül
annak érdekében, hogy az adókat behajtsák. Ha befolynának az adók a mőködésben nem
lenne semmi probléma.
Lázár József képviselı: Szó volt arról, hogy a gazdasági helyzetet a szeptemberi ülésen
megvizsgálják. A tanítás szeptemberben indul, az iskola már dolgozik a tanév indításon. Nem
lesz késı szeptemberben karcsúsítani a költségvetésen?
Bencze István polgármester: A mőködésbe – amirıl már döntés született – nem fognak
belenyúlni. Órakeretet, csoportlétszámot, plusz órakeret nem fognak változtatni.

Patonai Istvánné képviselı kérdezi, hogy mit jelent az, hogy adók módjára behajtható?
Bencze István: Munkabérbıl letiltás, inkasszó, számlát zárolnak stb. – ha van az adós
számlán levonható pénz. Cégek között egymás között felszámolási eljárást
kezdeményezhetnek, de a dömsödi önkormányzat dömsödi céggel szemben felszámolás
kezdeményezését nem tartja erkölcsösnek.
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı: Véleménye szerint más települések is hasonló
problémával küzdenek, ık hogyan oldják meg? Javasolja, hogy a polgármesterek fogjanak
össze
Bencze István: A városoknak, mint Szigetszentmiklós, Dunaharaszti stb. – nincsenek ilyen
gondjaik.
Varsányi Antal alpolgármester: A települések közötti igazságtalanság itt jelentkezik, a
központi adó egyformán jár minden településnek, a helyi adók az egyik településen olyan
bıséget okoznak, hogy nem tudják elkölteni, a másik településen pedig nagy a nélkülözés.
Dömsödrıl sokan dolgoznak az Ibidenben és a dunavarsányi adót erısítik.
Dr. Rókusfalvy Sylvia: Ezen kellene változtatni, ezért kellene összefogni a kisközségeknek.
Bencze István: MÖSZ. ülésen minden évben felvetıdik, kiadják a nyilatkozatot, a MÖSZ.
elnöke, Gémesi György kéri a kormányt, egyeztessenek – a MÖSZ. nevében, nem állnak
velük szóba sem. Egyet lehet, tüntetést szervezni, de nem biztos, hogy ennek lesz foganatja. A
következı MÖSZ. ülésen ismét felveti.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet módosítását.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2009. (VIII.7.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II. 16.) sz.
rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésnek napja: 2009. augusztus 7.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. augusztus 7.

6./ A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért
fizetendı beiratkozási és térítési díjakról szóló 16/2001. (XI.7.) rendelet módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Az oktatási intézmények beszámolója kapcsán felmerült,
hogy a térítési díj rendelet is módosítani kell. Az ÁFA. emelkedés miatt a rendelet
módosításokra már részben sor került. A költségvetési szervek gazdálkodásáról megjelent a
törvény, sokkal részletesebb más szempontok szerint kell adatokat győjteni, s arról kell
beszámolni. Azokat a tevékenységeket is belevették, amelyek a könyvtárban már kialakultak,
de még nem volt térítési díj megállapítva.

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást, melyet a Képviselı-testület
elfogadott és egyhangú döntéssel megalkotta a következı rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2009. (VIII.7.) rendelete
A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felül szolgáltatásokért fizetendı
beiratkozási és térítési díjakról szóló16/2001.(XI.7.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésnek napja: 2009. augusztus 7.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. szeptember 1.

7./ Az ÁROP. pályázati projekt megvalósítására szakmai szolgáltató kiválasztása
Elıadó: Bencze István polgármester
dr. Bencze Zoltán aljegyzı: Kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselı-testület az elmúlt
évben döntött a szervezetfejlesztési pályázat benyújtásáról, a pályázatot megnyerte. Ennek
van egy eleme, szervezetfejlesztési elem, amely egyrészrıl a mőködés átvilágítását szolgálja,
folyamatirányítási javaslatok letétele. Erre kértek ajánlatokat. Három cég tett ajánlatot. A
döntéshez hozzá teszi, hogy a három cég közül a négy megadott értékelési szempont szerint a
vállalási árban a legkedvezıbb ajánlatot a Creanova Kft. tette, ami még mellettük szól, az
ajánlat szakmai tartalma, azonkívül nem csak javaslatokat tennének le, hanem egy mőködési
kézikönyvet is az önkormányzat rendelkezésére bocsátanának az oktatáson felül. Harmadik
szempontként megemlíti, hogy szakmailag egy ideje már kapcsolatban állnak a céggel,
szervezetfejlesztési kérdésekben már dolgoztak együtt, illetve a pályázatírásban is
közremőködtek.
Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy szakmailag megalapozott az ajánlat, s árban
is kedvezıbb a többinél.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a Creanova Kft. ajánlatának elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta
a következı határozatot:

111/2009. (VIII.6.) Kt.sz.
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete (2344 Dömsöd, Petıfi tér
6.) „Szervezetfejlesztés Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál, korszerő
informatikai folyamattámogatások alkalmazásával” tárgyban az ajánlattevınként
és részszempontokként kidolgozott, a döntés-elıkészítési jegyzıkönyvben
részletesen megjelölt és kifejtett indokok alapján megállapította, hogy az
összességében legelınyösebb ajánlatot a CREANOVA Szervezet- és
vezetésfejlesztési Tanácsadó Kft. (Székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.;
képviseli: Cséffalvay Gábor) adta, nettó 6.000.000-Ft (bruttó 7.500.000-Ft)
értékben.
A Képviselı-testület a CREANOVA Szervezet- és vezetésfejlesztési Tanácsadó
Kft.-t nyilvánítja nyertesnek.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: azonnal

Bencze István polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a képviselı-testület
bízza meg a polgármestert a Creanova Kft-vel történı szerzıdés aláírásával.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
112/2009. (VIII.6.) Kt.sz.
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Bencze
István polgármestert a „Szervezetfejlesztés Dömsöd Nagyközség Polgármesteri
Hivatalánál, korszerő informatikai folyamattámogatások alkalmazásával”
tárgyban nyertes CREANOVA Szervezet- és vezetésfejlesztési Tanácsadó Kft-vel
(Székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.; képviseli: Cséffalvay Gábor) kötendı
vállalkozási szerzıdés aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására 2009. augusztus 28-ig

8./ A „Szép Dömsödért” pályázatok elbírálása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Az írásbeli javaslatot a képviselık kézhez kapták, kérdezi,
szóbeli javaslat, kiegészítés van-e?
Ispán Ignác Bizottság elnöke: Elmondja, hogy sok szép ház van a faluban, kb. 30 közül
választották ki a 11 díjazásra érdemes ingatlant. Örömmel tapasztalják, hogy szépül a
település.
Varsányi Antal alpolgármester: Nehezményezi, hogy az az ingatlant, amelyet javasolt, nem
került be a díjazásra javasolt ingatlanok közé, úgy látja, hogy van olyan javaslat, amely már
kapott kitüntetést.
Ispán Ignác: Visszanézték a korábbi éveket és a jelenleg javasolt porták még nem részesültek
díjazásban.
Varsányi Antal: Az ne legyen kizáró ok, hogy egy falusi portán építıanyag van, ha azt
rendezett körülmények között tárolják.
A bizottság munkájáért elismerését fejezik ki, igyekeznek körbejárni és igazságosan javaslatot
tenni a díjazottakra.
Lázár József képviselı: Szintén javasolt egy ingatlant a bizottságnak, azonban az sem került a
javasoltak közé, mondván, hogy legalább 30 olyan ingatlan van még a településen. Kérdezi,
hogy amikor válogatják a díjazásra javasolt ingatlanokat, visszatekintenek-e a korábban
díjazottakra, rendben tartják-e a portájukat?

Ispán Ignác: Igen rendben tartják, azt viszont hiányolják, hogy sok helyen nincs kihelyezve az
épületre a plakett, nagyon sok helyen nincs házszámtábla.
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı: Kéri, hogy az orvosi rendelırıl távolítsák el a vörös kereszt
táblát, mert szabályellenes, augusztus 1-tıl bírságolnak, nem vöröskereszt mőködik az
épületben.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
113/2009.(VIII.6.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Településfejlesztési Bizottság indítványával egyetértve az alábbi határozatot
hozza:
a települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének
megırzése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra
felkért társadalmi bizottság javaslatát figyelembe véve „Szép Dömsödért”
emlékplakettet adományoz az alábbi személyeknek:
Családi ház kategória:
Földvári Zoltán
Ács József Antalné
Perger László
Csécs Zsigmondné
Orbán László
Mészáros Pál
Matula Zoltán
Nagy Zsigmond
Tóth Pálné
Varga Imre

Dömsöd Áchim út 16/b.
Dömsöd Ágoston köz 3.
Dömsöd Attila út 17.
Dömsöd Széchenyi út 29.
Dömsöd Somogyi Béla út 21/b.
Dömsöd Dabi krt. 29.
Dömsöd Sallai Imre út 17.
Dömsöd, Somogyi Béla u. 4/b.
Dömsöd Váci út 40.
Dömsöd Papp József utca 4.

Középület kategória:
Dabi Óvoda

Dömsöd Szabadság út 90.

Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: 2009. augusztus 20.
Lázár József képviselı: Augusztus 20-i községi ünnepségen kerül átadásra ez a kitüntetés.
Évek óta tapasztalják, hogy többen nem mennek el, nem veszik át a díjat, s ez nagyon
kellemetlen. Javasolja, hogy aki nincs jelen, az ne kapja meg a díjat.
Dr. Rókusfalvy Sylvia: Csak az kapja meg az oklevelet és a plakettet, aki jelen van, vagy
valakit küld elfoglaltsága esetén.
Bencze István polgármester: Egyetért, kihirdetve csak azok az ingatlantulajdonosok lesznek,
akik jelen is vannak.
9./ Az Általános Iskola maximális csoportlétszám túllépés engedélyezése a 2009/2010.
tanévre

Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
114/2009. (VIII.6.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló
többszörösen módosított 199. évi LXXIX. (Kt.) törvényben meghatározott
felhatalmazás alapján, az alábbi határozatot hozza.
A képviselı-testület a 2009/2010. tanévben kérelmet nyújt be az Oktatási
hivatalhoz a Gróf Széchenyi István Általános Iskolába maximálisan felvehetı
gyermekek létszámának emelésére, és kéri a 7/a. osztályban 2 fıvel, a 7/b
osztályban 4 fıvel a csoportlétszám túllépés engedélyezését.
A Képviselı-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a Kt. 95/a. § (11)
bek. szerinti kérelmet nyújtsa be az Oktatási Hivatalhoz.
Felelıs: Mészáros Pálné igazgató
Határidı: 2009/2010. tanév

10./ Egyebek.
a./ Bio-Pannónia Kft. üdülıhelyi szemétszállítás módjának változásával kapcsolatos
javaslat
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: A képviselı-testületnek döntenie kellene, hogy a két javaslat közül melyiket
támogatja. Melyik jobb a cégnek, melyik elınyösebb a lakosságnak?
Bodrogi Attila Bio-Pannónia Kft. üzemigazgató: A képviselık részére átadott egy térképet,
amely a Somlyó szigeten (Ráckeve) már bevezetett zsákos rendszer területet szemlélteti.
2008-ban 30 db 1100 literes konténer volt kihelyezve az üdülıterületre, ezek ürítésével
oldották meg a hulladék elszállítását. A konténer vonzza a szemetet, nem csak azok
használják, akiknek ott ingatlanuk van, hanem átutazó szemetelık is használják, melynek
következtében a konténerek környéke állandóan szemetet, télen a konténer helyére rakják le a
szemetet. Ennek elszállítását az önkormányzat és a szolgáltató közösen viselték. A 11
település üdülıterületén már csak Dömsödön van konténer. Azért is lenne szerencsés a dabi
szigeten átállni a zsákos győjtésre, mert bevezették a kéttényezıs díjrendszert, aminek az az
alapja, hogy az állandó lakosok egy chipet kapnak a kukára, azzal számolják az ürítést, az
után fizetnek. Az üdülınek nincs kukája, de ott is számolni kell az alapdíjon felüli ürítést. Az
üdülı befizeti az alapdíjat, akkor jár neki az alapdíjnak megfelelı számú zsák. Ha bizonyítja a
befizetést, akkor 7 hónapra havi két zsákkal számolva, 14 db zsákot kap. Ez a zsák a cég
logóját tartalmazza, egy idı után már csak ezeket a zsákokat szállítják el. Ha nem elég a zsák,
akkor vásárolhat még, s ezáltal valósul meg a kéttényezıs díjrendszer az üdülıterületen.
A Somlyó szigeten bevezetett zsákos győjtés következtében a területen szemmel láthatóan
tisztább, ezt szeretnék a Dabi szigeten is bevezetni. Az összes utcába bemennének és elérnék

az összes ingatlant, vásároltak egy kismérető hulladékszállító jármővet, mely az utcák 95 %ba be tud menni, ahova nem, onnan munkatársaik kiviszik a zsákokat. Ahhoz, hogy ezt
Dömsödön meg tudják valósítani, ahhoz a Beruházási Társulási ülésen egyeztetni kell, mert
ez érintené vagy Áporka, vagy Majosháza vagy Ráckeve állandó lakossági területét, ugyanis a
hétfıi napba már nem fér bele. A hétfıi nap lenne az ideális, mert az üdülık vasárnap kiteszik
a zsákot, hétfıig nem hordják szét a kutyák.
Bencze István polgármester: Ez a rendszer a jövı szezontól kerülne bevezetésre?
Bodrogi Attila: Igen, a jegyzıvel történt beszélgetéskor semmiképpen sem javasolta, hogy a
jelenlegi rendszert megbolygassák. A cégnek nem szerencsés ha marad a konténer és már
zsákos győjtést is végeznek, nem lesz következı, ezért jövıre miden képpen szükséges lenne
bevezetni. Elınye, hogy tisztul a terület, pozitív az eredmény. Fontosnak tartják, ha ezt
bevezetik, egy-két szabálytalankodót mindenképpen fel kellene deríteni és példásan
megbüntetni. A konténer helyére információs helyeznek ki, amelyen tájékoztatják a lakosokat
az új rendszerrıl, elérhetıségrıl.
Bencze István: A jelenlegi rendszerben autó nem is jár az üdülıterületen?
Bodrogi Attila: De jár autó, s azon az úton, ahol megközelítik a konténert, ott felszedték a
zsákokat is. Konténer olyan helyre került, amit nem tudtak megközelíteni. A tapasztalat
szerint, a konténerbe nem csak azok vittek szemetet, akiket nem lehet autóval megközelíteni.
Tapasztalat, ha elkerül a konténer, megtisztul a terület.
Dr. Rókusfalvy Sylvia: A zsákokat ugyanúgy hetente kétszer szedik, mint a konténert
ürítették?
Bodrogi Attila: Az elsı idıben mindenképpen kétszer, a heti egy nap lenne az ideális, azt
tervezik. Minden üdülıterületen elég a heti egy győjtés, amely hétfın van, Dömsödön és
Ráckevén volt kedden pénteken, egyrészt mert nagy az üdülıterület, másrészt pedig sok az
állandó lakos, aki télen is ott tartózkodik, ezen kívül hulladékhegyek álltak sorra.
Bencze István kérdezi, hogy azoknak a lakóknak, akik az üdülıterületen állandó jelleggel
tartózkodnak, a téli hónapokban a szemétszállítása hogy lesz megoldva?
Bodrogi Attila: Az önkormányzatnak kell biztosítani oly módon, hogy kitesznek egy
konténert, az önkormányzatnak kell az ürítés költségét viselni.
Bencze István: Félı, hogy akkor ismét visszaszoknak a konténerbe, és a mellé történı
szemetelésre.
Bodrogi Attila: Folyamatban vannak a szerzıdéskötések, ebbıl kiderül számukra, hány
lakossal kell számolniuk télen, illetve a kis, vagy a nagy autót szükséges igénybe venni.
Dr. Rostás Klára képviselı: Az elıterjesztésben foglaltakban illetve az elmondottakkal
kapcsolatban ellentmondást lát. A nyári hónapokban – ha befizeti a csekket – havonta két
zsákot kap az ingatlantulajdonos. Az elıterjesztésben 4 db szerepel. Kérdezi továbbá, hogy
hol lehet a zsákot beszerezni?

Bodrogi Attila: Ezt az e-mailt kb. két hónappal ezelıtt küldte, azóta a kétzsákos rendszer
valósult meg, ezt tekintsék érvénytelennek, alapdíj két zsákot tartalmaz, ugyanúgy, mint az
állandó lakosoknak 2 ürítés az alapdíj.
Zsákot a kukás autón illetve az ügyfélszolgálati irodán lehet beszerezni hétköznap, hétvégén
pedig a számla mellékletét képezı levében feltüntetett helyen és idıben. Ott szerzıdést köhet,
zsákot vehet át. Ez már mőködik, az elmúlt hét óta. Nyilván errıl azok a polgárok szereznek
tudomást, akik már szerepelnek a nyilvántartásukban, számlát kapnak.
Bencze István polgármester: Általánosságban kötnek szerzıdést, ha a konkrétumról még
most döntenének?
Bodrogi Attila: A köztisztasági rendelet – mely január 1. napjától hatályos – szerint kötik a
szerzıdéseket, melynek pontjait a rendelet tartalmazza.
Bencze István: Az üdülı nem tudja, hogy melyik variáció szerint fog fizetni.
Arról kell dönteni, hogy megszüntessék-e a konténert vagy maradjon továbbra is a konténer.
A logisztikáról kell dönteni, nem a díjrendszerrıl kell dönteni, mert arról már döntött a
testület január 1-én. Arról kell dönteni, hogy hétfıre tegyék az üdülıterületen a győjtést, ha
meg tudnak állapodni a többi érintett településsel.
Bencze István: Két olyan javaslat van, ami nem egyezik az elmondottakkal, az egyik a
kéttényezıs rendszer, a másik pedig az egytényezıs rendszer. Nem a rendeletnek megfelelı.
Bodrogi Attila: Ez csak egy javaslat, egy ajánlat. Itt arról van szó, hogy maradjon a konténer
vagy sem, maradjon a kedd péntek, illetve legyen a hétfı a győjtési nap.
Bencze István: A második variációt is úgy kellene átdolgozni, hogy megfeleljen a
rendeletnek.
Bodrogi Attila: A második variációhoz rendelet módosítás szükséges, az elsı variáció nem
igényel rendelet módosítást, mert jelenleg is a kéttényezıs díjrendszer él. Ha viszont úgy
döntenek, hogy maradjon a korábbi rendszer, ahhoz rendeletet kell módosítani.
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı kérdezi, ha valaki csak ténylegesen két hónapig veszi
igénybe a nyaralóját, kevés szemete van, a szerzıdéskötéskor figyelembe tudják-e venni,
hogy csak arra a két hónapra fizessen, elınyösebb-e annak a zsákos rendszer?
Bodrogi Attila: Nem, mert a nyaraló a hulladékszállítási díjban nem csak a kitett hulladék
kezelését fizeti meg, hanem azt is, hogy a szolgáltatás hét hónapon keresztül elérhetı
számára.
Bodrogi Attila: A kéttényezıs díjrendszer elınyösebb, mert akkor csak az alapdíjat fizeti
meg a hét hónapra, ha egyáltalán nem jön le. A korábbi rendszerben a hét hónapra a 4 ürítést
fizette meg.
Bencze István polgármester: A Bio-Pannónia Kft. vállalja, hogy a üdülıtulajdonosokat
ezekrıl a döntésekrıl és a kéttényezıs variációról értesít.

Bodrogi Attila: Igen, már kaptak is értesítést.
(Sallai Gábor képviselı eltávozott, jelenlévı képviselık száma: 11 fı)
Lázár József képviselı: Két variáció közül kellene választani, a zsákos, illetve a kukás. A
zsákosnál fennáll a veszély, hogy a kutyák szétszaggatják a zsákot, és a szemét szétszóródik.
Amióta képviselı, a beszámolók alkalmával ez a probléma mindig felvetıdött. Miért nem
keresnek olyan megoldást, ami a cégnek is jó és a tulajdonosnak is? A fekete zsák megint
belekerül a konténerbe és a cég többletszolgáltatást végez, nem biztos hogy azzal fizettetik
meg, aki a szemetet termeli. Maga részérıl a kukás megoldás mellett döntene.
Varsányi Antal alpolgármester: Mind a két lehetıség benne van, vagy zsákot választ, vagy
kukát vonalkóddal. Ha az üdülıterületen nem történik meg a változtatás, rendelet módosítás
szükséges, a mostani állapot véleménye szerint tőrhetı, viszonylag jó. Olcsóbb lesz több
embernek így a díj. Maga résérıl az elsı variáció mellett szavazna.
Patonai Istvánné képviselı: Ha sima zsákba teszi ki az üdülı, akkor azt nem viszik el. Ha
nem viszik el, a szemét hogy kerül a hulladéklerakóba?
Bodrogi Attila: Nem viszik el, a közterület felügyelı kimegy és felderíti kinek a portája elıtt
van, kié a szemét.
Bencze István: Ha minden üdülıtulajdonossal szerzıdést kötnek, akkor nincs vita, ha
alapdíjat fizet, már két zsákot kap. Akkor minden szemetet elvisznek.
(Ambruska József, dr. Szabó Gáborné és Dr. Rostás Klára képviselık eltávoztak, jelenlévı
képviselık száma: 8 fı)
Bodrogi Attila: A szerzıdéskötések folyamatban vannak, ısszel a jegyzı asszonnyal
egyeztetik ki kötött szerzıdést, ki nem, és a törvény értelmében hulladékgazdálkodási
bírsággal lehet sújtani, aki a rendelet ellenére nem kötött szerzıdést.
Varsányi Antal kérdezi, hogy a vonalkódot hogyan lehet pótolni, a régi kuka összetört, a
vonalkód megsemmisült, az új kukára kellene új vonalkód.
Bodrogi Gyula: A ráckevei irodában van vonalkód nyomtató, percek alatt el tudják készíteni.
Bencze István polgármester javasolja, hogy a kéttényezıs díjrendszer mellett már döntött a
testület, emellett továbbra is álljanak ki, viszont az idén a győjtés módja már ne változzon.
Ennek jóváhagyását egyébként is meg kell elıznie a Beruházási Társulással történı
egyeztetésnek. A társulás ülését szeptember elejére összehívja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el.
b./ A Hajós kastély hasznosítására érkezett ajánlat megvitatása
Elıadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester elmondja, mint az elıterjesztésbıl kiderül, Dömsödön
szeretnének egy gyantaöntı üzemet beindítani azzal a céllal, hogy egy cigánycsaládot
támogasson azzal, hogy munkát adna számukra. Tervük, hogy idıvel ezt a foglalkoztatást 8-

10 fıre szeretnék felfejleszteni. Ezt az tevékenységet a Hajós kastélyban szeretnék folytatni,
melyhez a képviselı-testülettıl egy beleegyezı nyilatkozatot kérnének, amennyiben az
önkormányzat is úgy gondolja,hogy ezt indítsák el. Azt kérnék, hogy bérleti díjat egyelıre ne
állapítson meg az önkormányzat, elég lenne, ha a két ember bérét és annak vonzatát ki tudná
termelni indulásként ez a vállalkozás. Amennyiben a támogató nyilatkozatot az önkormányzat
megadná, a szerzıdést úgy kötnék meg, hogy amennyiben a Hajós kastély hasznosítására egy
sokkal tartalmasabb elınyösebb érdeklıdés jön, azonnali hatállyal felbontják a szerzıdést.
Varga Judit fıtanácsos: Az engedélyezési eljárások, mint az átminısítés, telephely
engedélyezés megszőnt, szakhatóságoktól nem tudnak segítséget kérni, de vannak alapvetı
dolgok, amit biztosítani kell, s meg kell csinálni a bérlınek is, pl. hálózatvédelem, ezeket a
jegyzıkönyveket neki össze kell szedni. Ez az ı kötelessége. Ez az épület nem alkalmas arra,
elektromos hálózat, villámhálózata, hogy azt teljesen át kelljen alakítani.
Bencze István polgármester: Személyes beszélgetéskor arra ígéretet tett, hogy mivel
önkormányzati ingatlan, a csatornára ráköti az önkormányzat. Támogató nyilatkozat esetén a
mőszaki osztály leírja ezeket az említett feltételeket, ha ennek eleget tesznek, indulhat.
Lázár József képviselı: Tervek voltak inkubátorházra, Colping iskolára, s most gyertyaöntı
üzemre. A piactéri iskolában volt két gyakorlóterem, amelyben 380 V is vanBencze István: Lakás van kialakítva az épületben.
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı: Lehetne olyan feltételt szabni, ha fél év után nyereséges a
vállalkozás, akkor fizessenek lakbért, ha nem nyereséges, akkor vonuljanak ki.
Csengıdi Józsefné GYEJO. vezetıje: Kérdezi, hogy két ember foglalkoztatásáért érdemes
olyan beruházást végrehajtani, hogy a vizesblokkot felújítani? Ebben az esetben hova költözik
a GYEJO, ott ruharaktár, tároló van, csütörtökönként ruhaosztás folyik. Ezen kívül egy
helyiségben van a könyvtárnak raktára, illetve a színjátszó körnek raktára, valamint Kluch
Rózsa bútorai stb.
Rövid vita után Bencze István polgármester javaslatot tett arra, hogy a GYEJO. vezetıjével
holnap reggel megtekintik a helyiségeket és annak függvényében döntenek. Amennyiben
találnak olyan helyet, ahol kialakítható szociális szoba, kialakítható egy mőhely, amit majd
tovább lehet fejleszteni, akkor egy elvi hozzájárulásra lenne szükség a képviselı-testület
részérıl, hogy hat hónapig ingyen átadja erre a célra olyan feltétellel, ha hat hónapon belül
komolyabb érdeklıdés érkezik a hasznosításra, akkor 30 napon belül felbontják a szerzıdést.
A szerzıdésbe ki kell kötni azt, hogy minden szakhatósági engedélyt kötelesek beszerezni,
ami a mőhely megnyitásához szükséges.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
115/2009.(VIII.6.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete szándékát fejezi ki, hogy a
tulajdonában lévı dömsödi 713 hrsz. alatti „Hajós kastély” ingatlant részben bérbe adja
Bánka Gyula részére gyertyaöntı mőhely kialakítása céljából
A bérbeadás feltételei:

-

a bérlet 6 hónapos határozott idıtartamú
a bérlı köteles beszerezni a mőhely jogszerő mőködéséhez szükséges valamennyi
engedélyt,
a jogszerő és biztonságos mőködéshez szükséges feltételeket a bérlı köteles saját
költségén megteremteni, aminek költségeit sem a bérleti szerzıdés idıtartama alatt,
mind a jogviszony megszőnését követıen nem követelheti bérbeadótól.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert a bérleti szerzıdés feltételeinek közlésére, és az annak megfelelı bérleti
szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

Képviselıi hozzászólások:
Patonai Istvánné képviselı A Nıi Kórus vezetıjének, Krnájszky Istvánnénak meghívását
tolmácsolja. Augusztus 26-án szerdán a svájci kórus, aki a dömsödi kórust vendégül látta,
ellátogat Magyarországra és egy napot itt töltenek Dömsödön. Ezen a napon a dömsödi ref.
templomban 5 órakor lesz egy koncert, melyre minden képviselıt családjával együtt
szeretettel várnak. Este az OMK-ban egy show mősorral egybekötött batyus bál lesz, melyre
várják a képviselıket.
Lázár József képviselı: Az 51-s úton a Pósa Lajos utca és Ady Endre utca között van négy
üzlet, van két tábla. A használt ruha üzlet elıtt parkolnak az autók szabálytalanul, valamit
tenni kell, amíg komoly baleset nem lesz. Ha mindkét irányban megállnak az autók, nagyon
veszélyes a közlekedés.
A továbbiakban Bencze István polgármester Bak Gáborné pedagógusnak adta meg a szót, aki
részletes tájékoztatást adott az OMK. mellett lévı játszótér kialakításának minden lépésérıl, a
tervezéstıl a kivitelezésig, a társadalmi munkákról, a játszótér kialakításához nyújtott anyagi
támogatásokról. Tájékoztatta a képviselıket a késıbbi tervekrıl, milyen célra szeretnék még
felhasználni a játszóudvart, felszereltségénél fogva mire alkalmas még.
Bencze István polgármester: Azt, hogy ez a játszóudvar elkészüljön, a képviselı-testület
döntése elızte, mely szerint megvásárolta az OMK. szomszédságában lévı ingatlant az OMK
udvarának bıvítés céljából és azt a köz javára fogják használni. A játszótér ötlet megjelenése
után teli volt kétségekkel, nem a kivitelezés milyensége miatt, hanem azért, hogy az
önkormányzat megszerez egy ingatlant a falu javára és ezt csak egy korlátolt, kivételes
emberek fogják élvezni az elınyét. Elhangzott, hogy jelen gazdasági helyzetben játszóteret
építeni ilyen pénztelen világban. Ezért is jutott el odáig, hogy hozzájáruljon a játszótér
megépítéséhez, mivel az önkormányzatnak a közeljövıben nem lesz pénze olyan állapotba
hozni, mint amint ezt megcsinálták. A továbbiakban is felmerülhet a kétely, hogy csak azok a
gyerekek használhatják a játszóteret, akik az OMK. iskolába járnak, miért nem használhatja
az egész falu. Egyetért vele, ez egy olyan érték, amit létrehoztak, amit más nem biztos, hogy
végig tudott volna vinni. Megköszöni a munkáját és a képviselık hozzájárulását kéri ahhoz,
hogy a tartalék alapból 250 ezer ft-ot hozzátegyenek ehhez a beruházáshoz.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a 250 ezer ft. támogatás biztosítását.

Bak Gáborné: Köszöni a lehetıséget, köszöni, hogy az önkormányzat megbízott a
személyében.
Varsányi Antal alpolgármester: Köszönetét fejezi ki és gratulál a XXI. századnak megfelelı
játszóudvar kialakításáért végzett munkához.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
116/2009.(VIII.6.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a dömsödi 2050és 2051/4 hrsz.
alatti ingatlanokon létesülı játszóudvar kialakítását 250.000-Ft-al támogatja
költségvetésébıl.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen hatósági ügyben fellebbezést bírált el. (Külön
jegyzıkönyvben rögzítve.)

Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
aljegyzı

