JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember
16-án megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Patonai Istvánné, Sallai
Gábor, Szabó Andrea képviselık, Dr. Vörös Andrea körjegyzı, dr. Bencze Zoltán aljegyzı,
továbbá a meghívóban szereplı meghívottak.
Az ülésen meghívottként részt vett Tóth István a Helyi Választási Bizottság elnöke, Bábel
Sándorné, Denke Gábor, Kovács László és Szőcsné Ágh Anikó a választási bizottság tagjai.
Bencze István polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és a meghívottakat, a Helyi
Választási Bizottság elnökét és tagjait, Dr. Schmidt Géza szakértıt.
Megállapítja, hogy a 14 megválasztott képviselıbıl 10 képviselı jelen van, az ülés
határozatképest, az ülést megnyitja.
Bencze István polgármester napirend elıtt felkéri Tóth Istvánt, a Helyi Választási
Bizottság elnökét, hogy Bús András képviselı lemondásával, illetve Korona Sándor képviselı
mandátum szerzésével kapcsolatban a Választási Bizottság döntését ismertesse.

Tóth István HVB. elnöke ismertette a Helyi Választási Bizottság határozatát, melyben
megállapította, hogy Bús András képviselı mandátuma lemondásával 2009. augusztus 31.
napján megszőnt. A megüresedett képviselıi helyre az 1990. évi LXIV. törvény értelmében a
2006. október 1-i választáson a kislistás választás eredményérıl készült jegyzıkönyvben
rögzített adatok alapján Korona Sándor képviselı lép.
Korona Sándor képviselınek tevékenységéhez sok sikert kíván.
Ezek után Bencze István polgármester kivette az esküt Korona Sándor képviselıtıl.
Korona Sándor képviselı a 2000. évi XCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése szerint, Dömsöd
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elıtt az alábbi esküt tette:
„Én, Korona Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megırzöm; képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat Dömsöd fejlıdésének
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”

Bencze István polgármester: A képviselık és a maga nevében Korona Sándornak jó munkát
kíván.
Ezek után javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselı-testület egyhangúlag
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
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122/2009.(IX.16.) 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. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásának ½ éves
helyzetérıl
4. A Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása
5. Tájékoztatás az I. számú háziorvosi körzetben Dr. Hornyák Edit háziorvos
megbízási szerzıdésének megszőnésérıl
6. Egyebek:
6.1. Tájékoztató a dömsödi 3333 Hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos önkormányzati
elıvásárlási jogról
6.2. A Somogyi B. utca szélesítésével kapcsolatos ingatlan adásvétel
6.3. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér pályázat 2. fordulójára pályázat
benyújtása
6.4. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 6/2007.(III.29.) rendelet
módosítása
6.5. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatási
összegének megemelése
6.6. Szociális ügyben érkezett kérelem megvitatása (zárt ülésen)
6.7. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

A napirend elıtt Patonai Istvánné képviselı kért és kapott szót.
Patonai Istvánné képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy az OMK. mellett
kialakított játszóudvar ünnepélyes átadása ma du. 18.00 órakor lesz, melyre a jelenlévıket
meghívja.
2./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
123/2009.(IX.16.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal
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3./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy szeptember 2-án a
csatorna társulási ülésen döntés született arról, hogy közbeszerzési eljárást írnak ki új
szolgáltatóra. Mint ismert, a Keve Víz Kft. a ráckevei önkormányzat cége, így más az érdeke
az üzemeltetésben az öt településnek és más a ráckevei önkormányzatnak. Ráckevérıl olyan
határozatot kaptak, mely szerint 2009. december 31. után nem kívánják üzemeltetni a csatorna
hálózatot.
Lázár József képviselı: A szennyvíz rendszer több éve üzemel, többször szóvá tették a KisDunaparton – Nyáriék mellett – lévı átemelıvel kapcsolatos szaghatást. A napokban a Petıfi
téren érzıdött a kellemetlen szag.
Bencze István polgármester: Ugyanez a probléma Szigetbecsén. Egy évvel ezelıtt a társulási
tanács döntött kísérleti jelleggel egy mőszaki megoldás bevezetésérıl, plusz filter
beépítésérıl, amely megszünteti a bőzt. A szigetbecsei pozitív tapasztalat után Dömsödön is
megcsinálják. Szigetbecsén egy év alatt – közel 3 millió Ft-ért elkészült, ugyanolyan bőz van.
Úgy gondolja, amíg nincs végleges megoldás, addig ne adjanak ki újabb milliókat. Keresik
más szakértıknél a megoldást.
Korona Sándor képviselı: A csatorna üzemeltetésével kapcsolatban a korábbi ciklusban
felmerült amortizáció el nem számolása, a befolyó és nem számlázható csapadékvíz költsége,
egyéb járulékos költségek, melyek az adott település fizet meg, ezek meg vannak még, ha
szolgáltató váltás lesz, ez hogyan változik.
Bencze István: Nem a szolgáltatóval, hanem Ráckeve várossal volt a vita. Az elmúlt
idıszakban lezajlott egy átfogó, több millió ft-ba kerülı vizsgálat, mely átvilágította a Keve
Víz Kft mőködését az üzemeltetési szerzıdés teljesítését. Az eredménye az lett, a Ráckevei
Önkormányzat által követelt 40 millió Ft., azt ellentételezi más olyan tétel, amit elfelejtettek
abban az idıben lekönyvelni. Egybe könyvelték az ivóvíz társulat, a szennyvíztársulat
gazdálkodását, stb. A vizsgálat végeredménye az lett, hogy senki nem tartozik senkinek.
Lázár József képviselı: A SOLTÚT Kft. mikorra fejezi be az útépítést?
Bencze István: A mőszaki átadásnak ma meg kellett volna történni. Szeptember 30-ig
befejezik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az
elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
124/2009.(IX.16.) 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
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4./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásának I. félévi
teljesítésérıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester elöljáróban elmondja, hogy az I. félévi költségvetés tapasztalata
arra enged következtetni, hogy év végére komoly gondokkal kell megküzdeni az
önkormányzatnak, ennek oka, hogy nem folynak be az adók. Év végére komoly kifizetetlen
számlák lehetnek.
Dr. Schmidt Géza szakértı: Az írásbeli szakértıi véleményt kiegészítve elmondja, hogy a
beszámoló jelentés bevételi, kiadási része precíz, pontos, könyveléssel megegyezı, Az I.
félévi gazdálkodás nem volt könnyő, de a II. félév várhatóan sokkal nehezebb lesz. Ennek
több oka van, többi között a bevételek teljesítése az önkormányzat önhibáján kívül messzi
elmarad a tervtıl. A gazdasági recesszió, az ország, a települések gazdasági helyzete nem
egy-egy önkormányzat teljesítıképességén múlik. Úgy a gépjármőadó, mint az iparőzési adó
tekintetében megállapítható, hogy a költségvetésben tervezett elıirányzatnak mintegy 1/3
része folyt be az I. félévben, a teljesítés nem lesz meg év végére sem. A teljesítés az elızı év
hasonló idıszakához mérten mintegy 20 %-kal elmarad, ez 6-6 millió Ft-ot jelent az egyes
adónemeknél. A válság hatása tehát érzıdik, az adófizetési morál csökkent, kevésbé a
magánszemélyeknél, sokkal inkább jelentkezik a gazdálkodó szervezeteknél. Ez a probléma
nem csak a 2009. évet érinti, arra hívja fel a figyelmet, hogy a 2010. évi költségvetési
koncepciónál a tervezésnél nagy körültekintéssel kell eljárni, óvatosan kell tervezni ezeket a
bevételeket.
Felhívja a figyelmet arra a tényezıre, a költségvetésben tervezett forráshiány csökkentése
minden erıfeszítés ellenére – elızı években csökkentett mértékben – ebben az évben biztosan
nem fog sikerülni. Ez nem a mulasztásnak róható fel, hanem a jelenlegi gazdasági helyzetnek.
Jelenleg 28 millió Ft. a költségvetésben szereplı forráshiány módosított elıirányzat, ez év
végére számottevıen aligha fog csökkenni. Egy remény a pénzügyi helyzet stabilitásának
megırzése érdekében, 30 millió Ft. a csatorna társulásnál kezesség vállalás címén ebben az
évben nem lesz szükség, ez a forrás év végére megmarad.
A beszámoló precíz, pontos, megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak, elfogadásra javasolja.
Sallai Gábor képviselı, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a
költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót, hasonlóan a szakértı megállapításaihoz,
ugyanez a bizottság állásfoglalása is. A jövı évi 120 milliárdos megszorító csomag,
keményen fog jelentkezni. A 30 millió Ft-ból 2-10 millió Ft., esetleges amely kötelezettséget
jelenthet, jó hír, hogy csak 5,5 millió Ft. jelenleg a kifizetetlen számla állomány.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Az írásbeli beszámolóhoz hozzáfőzve elmondja, hogy az
elızı évben is már meghaladta az egy milliárd Ft-ot az önkormányzat költségvetése, ebben az
évben is. Az egy milliárdos költségvetésben jelentıs az út beruházás, a különbözı nagy
beruházásokra betervezett elıirányzat a kiadási oldalon, a bevételi oldalon pedig a pályázati
támogatás, illetve az önrészekre hitel felvétele szerepel. Ebben az évben két nagy projekt volt
nyertes, most folynak a beruházások, a pénzügyi lebonyolítás az év utolsó negyedévben
történik. I. félévben 90 milliós nagyságú pótelıirányzat képzıdött, mely legfıképp a központi
pótelıirányzatból származott. Itt komoly tétel volt a szociális pénzeszköz, mely a közmunka
program kapcsán került felhasználásra. A 2008. évet 60-70 milliós forráshiánnyal indították,
ott volt bérrendezés, a kiadási oldalt betervezték, a bevétel év közben érkezett meg, ennek
arányában csökkent a forráshiány anélkül, hogy konkrét intézkedést tettek volna. 2007-ben
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2008-ban sok olyan intézkedést hozott a testület, amely kiadáscsökkentı, amely több évre
elıre jelentett kiadás csökkentést. (intézmények gazdálkodásának kurtítása, létszámzárolás,
2008-ban körjegyzıség kialakítása, az oktatási intézményei társulások létrehozása stb.) 2009ben már nem tudtak olyan döntést hozni, hogy még tovább szorítsanak a mőködési
kiadásokon. Egy önként vállalt feladat van, ez a Mővészeti Iskola, amely pozitív mőködése
miatt a megszüntetésén nem gondolkodnak.
Az I. félévben az adóbevételek alakulása elmaradt az elızı évi hasonló idıszakhoz képest Az
elmúlt évben nagyon sok törvény adta behajtási lehetıséggel éltek, mint az idén. Sok belsı
vizsgálatot végeztek, sok inkasszó kibocsátás történt, nyugdíj és munkabér letiltás. Sok idıt
fordítottak az adatok feltárására, ellenırzésre. Éltek a bírósági végrehajtás intézményével is.
Tapasztalat szerint a leghatékonyabb, legtöbb eredményt az inkasszó és a letiltás hozta. 2009ben bármennyire is nehéz helyzetben gazdálkodnak a vállalkozások, a családok, ezeket a
lépéseket ebben az évben is meg kellett tenni.
A beszámolóba épített táblázat bemutatja a költségvetésbe betervezett elıirányzatok 2008. évi
és 2009. I. félévi alakulását, amely a megalapozott tervezést hivatott bizonyítani.
A mőködıképesség megtartásához szükség volt a 30 millió Ft-os folyószámla hitel
igénybevételére, illetve a munkabérhitel rendszeres felvételére. Az I. félévben a beruházások
nagyon szerény mértékben történtek.
Kiadásokról: 2009. évben bérfejlesztést nem terveztek, 13. havi illetményt nem terveztek.
Ami a leginkább módosította a költségvetést és a létszámot, az a közmunka program volt. A
közfoglalkoztatási tervben 102 fırıl van szó, a közmunkaprogramban résztvevık száma mára
meghaladta a 130 fıt is. Dologi kiadásoknál két problémával kell szembesülni, július 1-tıl
nıtt az ÁFA, ennek finanszírozására forrást kell találni. Az elsı félévben idıarányosak a
kifizetések. Lefaragni az intézmények karbantartási elıirányzataiból tudnak, illetve 4-5 millió
Ft-os megtakarítás maradhat a tervezett kamatoknál, attól függıen, hogy év végéig hány napig
lesz mínusz 30 millió Ft. a bankszámlán.
A szociális elıirányzatok azok, ami a 90 milliós növekedésbıl a legmagasabb összegben
részesültek, itt egyetlen probléma van, hogy a rendszeres pénzbeli ellátások elıirányzata
várhatóan kevés lesz.
Mint ismert, két nagy beruházás folyik, a mőszaki lebonyolítás a második félévre tevıdik, a
pénzügyi helyzet ott tart, hogy a hitel közbeszerzés keretében a testület kiválasztotta a nyertes
ajánlattevıt. Egyéb felhalmozási kiadásoknál a meglévı hitelek törlesztésére a kamatterheket
mutatják be, mint az óvoda hitel, közkincs hitel, illetve a 20 millió Ft-os mőködési hitel.
Bencze István polgármester: A szociális célokra elkülönített pénzek bontásával kapcsolatban
elmondja, hogy átcsoportosítás lesz szükséges, félı azonban, hogy mi lesz a télen. A segélyt
kérık száma az elmúlt évhez képest megsokszorozódott, annak ellenére nı a segélyt kérık
száma, hogy még nincs főtési szezon. Erre a célra valahonnan újabb pénzeszközök
átcsoportosítása válik szükségessé.
Lázár József képviselı: A beszámoló szerint 400 fı a 2008. évi hátralékosok száma, 100
esetben sikerült behajtani, ez azt jelenti, hogy 110 millió Ft-ból be tudtak szedni 11 millió Ftot. Ez nagyon kevés, várható-e, hogy ez gyarapodik még? A táblázatban bemutatták, hogy a
2009. évi teljesítések különbözı adónemeknek 30-45 % körül mozog. Ez év végére eléri-e a
100 %-ot, ha olyan nehézségek lesznek, mint az elmúlt évben, az intézmények
gazdálkodásában lesz-e valamilyen probléma?
Dicséretnek szánja, annak ellenére, hogy 5,5 millió ft. a kifizetetlen számla, örül, hogy ilyen
mértékőre le tudták szorítani, de jó lenne, ha még kevesebb lenne.
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: A statisztika alapján a behajtási intézkedésnek ennyi az
eredménye. Ez nem azt jelenti, hogy késıbb az év folyamán az adózó önkéntesen nem fizeti
be adót.
Korona Sándor képviselı: Adóbevételeknél elhangzott, milyen nagymértékő elmaradás van
a lakosság részérıl, a mőködési bevételeknél is. Egyre kisebb a fizetési hajlandóság, ha a 3010 % megmarad, milyen megoldást lehet találni, ez problémát jelenthet, a könyvvizsgálat
szerint is a bevételi tervek minél magasabb teljesítésére és maximális takarékosságra kell
törekedni. Mi a maximális takarékosság, az nem lehet, hogy nem mennek be tanítási órára,
mert nem lehet világítani?
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: A mőködési bevételeket máshogy kell nézni értelmezni,
mint az adóbevételeket. A vízdíjak számlázásával és befizetésével kapcsolatban tájékoztatta a
képviselıket. Az intézményi mőködési bevételeknél az étkezési térítési díjak esetében
indokolja az elmaradást.
Bencze István polgármester: Az elmúlt ülésen már felmerült, hogy valahonnan elvonást kell
végrehajtani a második félévben. Mint a beszámolóban is szerepelt, nem találtak olyan
területet, ahonnan a feladat sérülése nélkül el tudnának vonni még pénzeszközt.
Varsányi Antal alpolgármester: Szóba került a közmunka program. Ma ott tartanak, hogy
nem tudnak felvenni jelenleg több embert, nem tudnak szerszámot adni a kezükbe. A
közmunka program bevételt jelenthet, hisz ezek az emberek fizetést kapnak, ugyan jelentıs
hátralékkal rendelkeznek, így behajtható jövedelmük lesz.
Egyébként a közmunka program most havi 6 millió Ft-ot hoz a községnek, ennek egy részét a
közmunkások hátralékok befizetésére fordítják, illetve vásárolnak a faluban. A pénz tehát itt
marad.
Zsoldos Gáborné: Téli idıszakban, amikor nehezebb munkát adni a közmunkásoknak, akkor
nem 8 órára, hanem 6 órára adnának munkát, illetve nem három hónapra, hanem rövidebb
idıre kötnének szerzıdést.
Bencze István polgármester: A jövı évi költségvetést fogja érinteni, hogy ennyi ember
irányítása, áttekintése egy személyben lehetetlen, valakit fel kell fenni, mert egy személyben
átláthatatlan, megoldhatatlan.
Miután a napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze
István polgármester szavazásra bocsátotta a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló
tájékoztatót.
A Képviselı-testület a beszámolót elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
125/2009.(IX.16.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelembe véve Dr. Schmidt
Géza szakértıi véleményét, és a Gazdasági Bizottság Javaslatát, az önkormányzat és
intézményei 2008. évi költségvetési gazdálkodásának elsı féléves teljesítésérıl szóló
beszámolót, annak keretében az adóbehajtási tevékenységrıl szóló tájékoztatót elfogadja.
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Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

5./ A Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása
Elıadó: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Dr. Vörös Andrea körjegyzı az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Mővészeti Iskola
részletes elıterjesztést készített a képviselı-testület számára, az elıterjesztés elsı része, melyet
a képviselı-testület ismer, a közoktatási intézményekre vonatkozó jogszabály változások okán
átvezetett módosításokat indokolja. Az elıterjesztés másik része azért nem került ismételten a
testület elé, mert a közelmúltban fogadta el testület az intézmények átfogóan módosított alapító
okiratait, az abban foglalt változásokat kellett az SZMSZ-en átvezetni. A benyújtott
elıterjesztést törvényességi szempontból megvizsgálta, a jogszabályban meghatározott
véleményezési eljárást az intézmény vezetıje lefolytatta.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
126/2009.(IX.16.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dezsı Lajos Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását
jóváhagyja.
Felelıs: Köntös Ágnes igazgató
Határidı: azonnal

(Balogh László Levente képviselı eltávozott, jelenlévı képviselık száma: 9 fı.)
6./ Tájékoztatás az I. számú háziorvosi körzetben Dr. Hornyák Edit háziorvos megbízási
szerzıdésének megszőnésérıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: A Képviselık az írásbeli tájékoztatást kézhez kapták, a napirend
csupán tájékoztató jellegő. Mint ismert, Hornyák doktornı felmondta az ellátásra vonatkozó
szerzıdést. Az önkormányzat részérıl ígéretként elhangzott, amennyiben az önkormányzat a
mőködési engedélyt, valamint az OEP. Támogatási szerzıdést megköti szeptember 30-ig, úgy a
szerzıdés közös megegyezésül megszőnik. A mai napon az ÁNTSZ. a mőködési engedélyt
megküldte, az OEP. támogatást igazoló levele is megérkezett. Idıközben a doktornı mőködési
engedélyének október 1-tıl történı megszőnésérıl értesítést kapott az önkormányzat, így a
szerzıdés is megszőnik. Mindaddig, amíg új orvos nem jelentkezik a körzetbe, addig a két
háziorvos helyettesítéssel látja el az I. körzet betegeit.
7./ Egyebek
7.1. Tájékoztatót a dömsödi 3333 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos önkormányzati
elıvásárlási jogról
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
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Bencze István polgármester: Az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy személyesen
megkereste a Mőszaki Egyetem Horgászegyesülete, a 40 évvel ezelıtt általuk épített
horgásztanyával kapcsolatban. Az BME. úgy döntött, az ingatlant versenytárgyalásra kiírja, s
értékesíti. A HE. meg kívánja vásárolni, amelyben most bérlık, egy versenytárgyalásban nincs
garancia arra, hogy ık ajánlják a legmagasabb árat. A kikiáltási ár 6,6 millió Ft. efölé fognak
menni, de lehet, hogy valaki 100 ezer Ft-tal többet ajánl, s az egyesület elesik attól, amit 40
éve felépített és használ. Az önkormányzatnak elıvásárlási joga van a legmagasabb áron. A
pályázati eljárás még nem zárult le, így konkrét ajánlatot nem közöltek az önkormányzattal,
döntést most nem kell hozni. Az elıterjesztés tájékoztatásként hozták a képviselı-testület elé.
6.2 . Somogyi Béla utca szélesítésével kapcsolatos ingatlan adás-vétel
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az elıterjesztésben
szereplı ingatlan vásárlásáról határozni kell, mert a Somogyi Béla utcában folyamatban lévı
építkezés során egy tisztítóakna egy magántulajdonban lévı területre került. Kollár Miklós elıtt
a kanyarban olyan keskeny az utca, hogy csak ott lehetett az aknát elhelyezni. Megkereste az
ingatlan tulajdonosát és ajánlatot tett az terület megvásárlására, melyet a tulajdonos elfogadott
azzal, hogy a közmőveket, mely a közterületre esik, az önkormányzat saját költségére
áthelyezteti.
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
127/2009.(IX.16.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévı dömsödi 2500 Hrsz-ú Somogyi Béla utca szélesítése, rendezése céljából az alábbi
határozatot hozza.
Az önkormányzat a Kollár Miklós tulajdonában lévı 2420 hrsz alatti ingatlanból 2000
Ft/m2 áron területrészt vásárol, az út végleges mőszaki megosztásához készített vázrajzon
meghatározott nagyságban. A képviselı-testület az adásvételi szerzıdés elıkészítésével,
és megkötésével kapcsolatos költségeket, továbbá a kialakítandó közterületen lévı
közmővek áthelyezésének költségét vállalja.
A képviselı-testület felkéri Bencze István polgármestert az adásvételi szerzıdés
elıkészítésére, az ezzel összefüggı szerzıdések megkötésére.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: testületi döntés elıterjesztésére 2009. november

6.3. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér pályázat 2. fordulójára pályázat
benyújtása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a 30 millió Ft-os
pályázat 100 %-os támogatottságú, az ÁFA-t azonban az önkormányzatnak kell megfizetni.
Most dönteni kell a pályázat benyújtásáról, az önrész (ÁFA) a jövı évi költségvetést érinti.
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Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság az elképzelést és a pályázat
benyújtását támogatja.
Korona Sándor képviselı: Javasolja – ha már ilyen nagyobb összeggel rendelkeznek – akkor
világítás, hang fény, egyéb dolgokat is korszerősítsék, mert ebbe az épületben az elmúlt 20
évben 3-4 évenként vettek különbözı technikai berendezéseket.
Csikós Lászlóné OMK. igazgató: A hangtechnika teljesen profi minıségő, kiegészítıket kell
hozzá venni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az
elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
128/2009.(IX.16.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani az
112/2009. (VIII.29.) FVM. Rendeletben az FVM Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében meghirdetett „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2. forduló” címő
pályázatra.
A képviselı-testület a pályázat keretében a Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ
és Nagyközségi Könyvtár épületének felújítását, korszerősítését, eszközbeszerzését
kívánja megvalósítani.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a beruházás költségének saját
forrását az önkormányzat költségvetésébıl biztosítja.
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a pályázatkészítéssel
kapcsolatos szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: pályázat benyújtására 2009. szeptember 30.

6.4. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 6/2007.(III.29.) rendelet módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester elıterjesztésében elmondja, hogy Bús András képviselı
lemondásával a Gazdasági-, Mőszaki Fejlesztési Bizottság létszáma is csökkent. Javaslatot
tesz arra, hogy a Bizottságot a a Bús András helyére lépı Korona Sándor képviselıvel
egészítse ki a képviselı-testület.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi
rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2009. (IX.17.) rendelete
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 6/2007.(III.29.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésnek napja: 2009. szeptember 17.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. szeptember 1 7
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6.5. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatási
összegének megemelése
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Az Oktatási Bizottság javaslatot tesz a képviselı-testületnek a
Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat szabályairól szóló rendelet módosítására
oly módon, hogy a keretösszeg a jelenleg 400 ezer Ft-ról 600 ezer Ft-ra módosuljon.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta az alábbi
határozatot:
129/2009.(IX.16.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete, az Oktatási, Közmővelıdési és
Sport Bizottság indítványára, a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat
önkormányzati támogatási keretösszegét 600.000 .-Ft-ra emeli.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

Lázár József képviselı: Az elmúlt ülésen elhangzott, hogy a Biogáz üzem nem úgy mőködik,
mint ahogy le van írva. Megjelent a legutóbbi Dömsödi Hírnökben is, a fórumon is, rádióban
hallott róla, mi az igazság, kérdezi. Termel-e áramot?
Bencze István polgármester: Tudomása szerint komoly mőszaki problémáik vannak.
Korona Sándor képviselı átadja a képviselıknek a Kis-Duna-Menti Vidékfejlesztési
Egyesület és a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület meghívóját az OMK-ban tartandó
„Leader támogatások a ráckevei kistérségben” témájú fórumra.
A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen szociális ügyben érkezett kérelmet, valamint
önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezést bírált el. (külön jegyzıkönyvben
rögzítve.)

Kmf.

Bencze István
polgármester

Dr. Vörös Andrea
körjegyzı

