
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 30-án 
megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László 
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Patonai Istvánné, Dr. 
Rókusfalvy Sylvia, Dr. Rostás Klára, Sallai Gábor, Dr. Szabó Gáborné képviselık,  
valamint Dr. Vörös Andrea körjegyzı, Dr. Bencze Zoltán aljegyzı, Zsoldos Gáborné 
gazdasági vezetı, Jaksa Istvánné Vízmő vezetı, Köntös Ágnes Dezsı Lajos AMI. igazgató, 
Orosz Lajosné óvoda vezetı, Mészáros Pálné Gr. Széchenyi István Ált. Iskola igazgató, 
Péchy Tamás Apaj község alpolgármestere, Miklósné Domin Zsuzsanna Apaj önkormányzati 
képviselı, Zsidai Mónika, Madarász Mária Nagyközségi Óvoda, Gyökeresné Sándor Ildikó 
tagóvoda óvodavezetıje Apaj. 
 
Bencze István polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, az intézményvezetıket, 
külön köszönti Apaj község képviseletében Péchy Tamás alpolgármestert, és Miklósné Domin 
Zsuzsanna képviselı asszonyt. Megállapítja, hogy a 14 képviselıbıl 11 képviselı jelen van, 
az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület elfogadott és 11 igen 
szavazattal- egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

72/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközség Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról 
2. A polgármester tájékoztatója  a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
3. Apaj Község módosító indítványa a Dömsöd-Apaj Általános Iskola Közoktatási      

Intézményfenntartó Társulás és a Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására 

4. Beszámoló a Gróf Széchenyi István Általános Iskola szakmai munkájáról (2006-
2010.) 

4.1. A 2010/2011. tanévben indítható csoportok létszámának megállapítása 
4.1. Szülıi kezdeményezés az általános iskola Helyi pedagógiai program (HPP) 
módosítására  
4.2. Beszámoló az Intézményi Minıségirányítási Program (IMIP)végrehajtásáról  
5. Beszámoló a Nagyközségi Óvoda szakmai munkájáról  (2006-2010.) 
5.1. A Nagyközségi Óvoda helyi nevelési programjának (HNP) módosítása 
5.2. A Nagyközségi Óvoda Minıségirányítási Programjának (IMIP) módosítása  
5.3. A Nagyközségi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói 
engedélyezése 
6.  Beszámoló a Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény szakmai 

 munkájáról (2006-2010.)  
6.1. A Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Minıségirányítási 
Program (IMIP)  végrehajtásáról szóló értékelése megvitatása 
7.  Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló 

2/2010.(II.19.)rendelet módosítása  
8.  Az önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendı térítési 

díjakról szóló többször módosított 14/2002. (XII.12.) rendelet 
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9.  A Csepel-sziget és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás és a 
tagönkormányzatok között megkötendı, kistérségi pedagógiai szolgáltatói 
feladatok ellátásáról szóló  együttmőködési megállapodás véleményezése   

10.  Közép-Duna vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelı és Közszolgáltató 
 Zrt. pótbefizetés teljesítése 

11.  A Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ, Nagyközségi Könyvtár, 
Dömsödi Sportközpont, Községi Vízmő Alapító Okirat módosítása 

12.  Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása (zárt ülésen) 
 

Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

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

73/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
2./ A polgármester tájékoztatója  a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
Elıadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva) 
 
Bencze István polgármester az elıterjesztés kiegészítve elmondja, hogy egy e-mailen érkezett 
körlevélben kezdeményezték az augusztus 20-i tőzijáték költségének karitatív célra történı 
felajánlását az árvízkárosultak részére.  
Ehhez a kezdeményezéssel egyetért, támogatja, kérdezi a képviselık véleményét. Nem tudunk 
nagy gesztust tenni,  az anyagi helyzetet ismerve, de az elızı évben a  tőzijátékra fordított 
összeget,  150.000.-Ft.-ot  egy rászorult település részére javasolja felajánlani.  
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

74/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. augusztus 20-i községi 
ünnepség keretében tőzijátékot nem mutat be. A képviselı-testület 150.000 Ft-tal egy 
árvíz károsult település önkormányzatának ajánlja fel. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

Patonai Istvánné képviselı kérdezi, hogy az illegális csapadékvíz elvezetés hogy történik?  
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Bencze István: Az esıvíz csatornát belevezetik a szennyvízcsatornába, illetve a pincékbıl 
kiszivattyúzott talajvizet is bekötik a szennyvízcsatornába. A rendszer ezt nem bírja el, és a 
költsége is az önkormányzatot terheli.  
 
Varsányi Antal:  Mart aszfalttal mi a helyzet?  
 
Bencze István: Félreértés történt, nem 1500 m2 területet kérnek, hanem 2500 m2 területre 
alkalmas mart aszfaltja van a cégnek, akik be is dolgoznák 800.-Ft+ ÁFA díj ellenében. A 
VITÉP. Kft-t megkereste, aki az olcsóbb kivitelezık közé tartozik, s ık is 2000-2500.Ft. / m2. 
közötti áron dolgoznak. Poromb Péter ajánlatát várja, amennyiben 800.-Ft. + ÁFA. áron 
elvégzik, akkor a dömsödi céget bízzák meg. Ebbıl az aszfalt mennyiségbıl négy utcát 
tudnának felújítani, a Hold utcát, az Attila utcát, a Sallai utca egy részét, és a Kisfaludy utcát. 
Ez nagyon kedvezı ajánlat, ha Poromb Péter nem ad kedvezıbb ajánlatot, akkor ezzel a 
céggel ezeket a munkálatokat a jövı héten elvégeztetik, s egy, másfél hónap múlva ráérnek 
kifizetni.  
A költségvetés 4 millió Ft-ot tartalmaz útfelújításra.  
 
Patonai Istvánné: A Dabi szigeti út nagyon rossz állapotban van, mehet-e rá mart aszfalt? 
 
Bencze István: A Dabi szigeti út kátyúzását tervezték, de mivel esett az esı, így meghiúsult, 
egy késıbbi idıpontban végzik el.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra  bocsátja a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl szóló 
tájékoztatót, melyet a Képviselı-testület elfogadott és 11 igen szavazattal- egyhangú döntéssel 
meghozta a következı határozatot: 
 

75/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti idıszak 
eseményeirıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
3./ Apaj Község módosító indítványa a Dömsöd-Apaj Általános Iskola Közoktatási      
Intézményfenntartó Társulás és a Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosítására 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az apaji polgármester halaszthatatlan 
ok miatt nem tudott az ülésen megjelenni Péchy Tamás alpolgármester és Miklósné Domin 
Zsuzsanna képviseli.  
A Gazdasági Bizottság kibıvített ülésen tárgyalta az apaji önkormányzat kérését, miszerint 
vizsgálják felül az oktatási társulásra vonatkozó társulási normatíva jelenlegi elosztását. 
Konkrét javaslatot tesznek, az eddigiekkel ellentétben a gyereklétszám arányos elosztás 
helyett 60-40 %-ban használják fel a támogatást. Ezideig mintegy 13 millió Ft. adóssága 
halmozódott fel Apajnak. 
Pár hónappal ezelıtt már Dömsöd engedményt adott Apajnak azzal, hogy a 2,2 millió helyett 
1,9 millió Ft. –ra csökkentették azt az összeget, amelyet Apaj fizetett volna Dömsödnek az 
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iskola mőködtetése fejében. Ezt az összeget sem tudják fizetni. Zsarolás íze van, de  egy 
kényszer helyzet szülte zsarolásról van szó. Megteheti Dömsöd, hogy nem enged ebbıl a 
megállapított elosztásból, akkor viszont Apaj tovább halmozza a tartozást, amit véleménye 
szerint nem fog tudni kifizetni.  
A Gazdasági bizottság megosztott szavazással, de támogatta a kérelmet.  
 
Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság támogatta a kérelmet azzal 
a érvvel alátámasztva, hogy Dömsöd érdeke is, hogy fenn maradjon a társulás.  
 
Péchy Tamás alpolgármester: Nagy bajban van az apaji önkormányzat, csökken a 
gyermeklétszám, csökken a normatíva. Elismerik a tartozást, szeretnék fizetni, de ilyen 
feltételek mellett az adósság csak halmozódik. Részükrıl nem zsarolás, hanem kérés 
kényszerhelyzetben vannak, ha ez így nem megy, akkor drasztikus lépésre kényszerülnek, 
amely egyfelıl kárára lehet  Dömsödnek is normatíva elvonással járhat, s kárára lesz Apajnak 
is. Kéri a képviselı-testület, hogy kellı empátiával fogadják ezt az elıterjesztést, hisz a 
megmaradó normatíva még mindig segíti mindkét település iskoláinak finanszírozását.  
 
Bencze István: Nem mindegy, hogy 20 millió Ft. helyett 13 millió Ft-hoz jut hozzá Dömsöd, 
de még errıl a csökkentett támogatásról sem tudnak lemondani. A következı tanévet végig 
kell csinálni, felmondhatják a társulási megállapodást, de akkor ettıl a 60 %-tól is elesik 
Dömsöd. Hosszú távon Apaj nem fogja tudni ilyen formában fenntartani az iskolát. Nem 
ismerve az új kormány oktatáspolitikai elképzeléseit, lehet arra inspirálja az 
önkormányzatokat, hogy elodázzák azt a döntést, hogy bármit is felszámoljanak. 
 
Péchy Tamás:  Itt most a jelen helyzetrıl van szó, új döntések fognak születni az oktatási 
politikában is. Nyilván lenne helye Dömsödön is a támogatásnak, de az egyezség elfogadása  
nem további kiadást jelent. Kéri, hogy fogadják el a következı tanévre a javaslatot, hogy Apaj 
ne halmozza tovább az adósságot.  
 
Varsányi Antal:  Végig gondolva, a nagyobb hiány nyilván a kisebb létszámú osztályból 
adódik. Plusz normatívát kapnak. Valami igazsága van Apajnak, a létszám arányos elosztás 
nem biztos, hogy igazságos. A plusz normatívát arra kapják, hogy oldják együtt meg 
társulásban a problémákat. Támogatja Apaj kérelmét, annak ellenére, hogy csökkenést jelent 
Dömsödnek, de nem kiadást. Kéri a képviselıket, gondolják át és támogassák annak 
érdekében, hogy az iskola megmaradjon Apajon. Nem tartja zsarolásnak, hanem a fennálló 
körülményekhez való alkalmazkodás.  
 
(Korona Sándor képviselı megérkezett, jelenlévı képviselık száma 12 fı.)  
 
Patonai Istvánné: Felmerült, hogy a 7-8. osztály miért nem lehet az idei évtıl megszüntetni, 
ezzel könnyítenének a pénzügyi helyzeten, egy iskola, miért nem lehet összevonni? 6 
osztályos iskolaként kistelepülési támogatást kaphatna.  
 
Zsoldos Gáborné: A költségvetési törvény szerint a Dömsöd-Apaj társulás, mivel 2008. 
január 1. után alakult, akkor kaphat kistelepülési és tagintézményi támogatást, ha legfeljebb 6 
osztályos az iskola, ez éves szinten 2-3 millió Ft-ot jelenthet Apajnak, de ez nem oldalán meg 
a problémáját. A 4 évfolyamos iskola társulásban történı mőködtetésének is van elınye, a mai 
költségvetési törvény szabályai szerint. A teljesítménymutató számítás minden évben negatív 
irányba változik, minden évben módosul a kiegészítı normatívák köre és mértéke amit 
igénybe tudnak venni, ez évben még azt látják, van erre lehetıség, de minden évben új 
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költségvetést állapít meg az önkormányzat, nincs erre garancia, a falu lakónépessége miatt – 
amíg rá nem kényszerül – nem fog ilyen döntést hozni Apaj község. A születések száma azt 
vetíti elıre, hogy rövidesen el fog következni az az idı amikor az óvoda átszervezése is a 
képviselı-testület elé kerül. Dömsöd is nehezen boldogul azzal, hogy nı a kifizetetlen számla, 
csökkennek a normatív támogatások, hogy komoly tíz milliókkal vissza kellett venni a helyi 
adóbevételbıl. Dömsöd is megszenvedi ezt az évet, akkor meg lehet nézni egy nagyon kis 
költségvetéső önkormányzatnál, hogy ezt halmozottan kell átélnie. A helyi adóbevételeken és 
a kismértékő bérleti díjon kívül más bevétele nincs. Nincs normatív támogatás, csak a 
lakossághoz főzıdı településüzemeltetési hozzájárulás, és az SZJA. kiegészítés. Minden 
sokkal halmozottabban elıfordul. A körjegyzıség létrehozása óta látják, hogy az apaji 
önkormányzat nagyon takarékosan gazdálkodik, minden évben szigorúbb a kiadási oldal 
megtervezése. A kötelezı feladatok megtartása mellett, úgy az óvoda, mint az iskola 
költségvetését a minimálisra csökkentették. Tiszteletre méltónak tartja, hogy egy 
önkormányzat ıszintén leírja a problémákat, amivel küszködik, és oda viszi kérelmét a 
partner önkormányzat elé. A javaslat évente Dömsödnek 4-5 millió Ft. átrendezést jelent. 
Amennyiben a testület elfogadja a módosítást, augusztus 1-el lép hatályba, az ez évi 
költségvetésben 2 millió Ft. lenne az, amit Apaj község nem fizetne meg. 
 
Bencze István: A kérelem másik része az intézmény vezetésével kapcsolatos Apajra jutó 
hányad 2009. és 2010. évre történı elengedésére vonatkozik. Apaj tartozása jelenleg 13 millió 
Ft., ha az intézményvezetésre jutó hányadot elengedik, amikor a társulás megalakulásakor 
gyereklétszám szerint osztották meg az intézmények vezetését szintén, ez egy olyan teher 
Apaj számára, amivel nem tudnak mit kezdeni. Úgy gondolja, hogy az intézmények 
vezetésére fordított Apaj által abban az idıben felajánlott összeg nem tükrözi a valóságot. Ha 
ezt elengednék, akkor maradna 9,8 millió Ft. a tartozás. Ezt meg kell fizetnie Apajnak. 
 
Péchy Tamás: Igen, ez esetben 9.849.000.-Ft. lenne a tartozás. Az „iskolacirkusz” hány éve 
folyik az országban, melyik az a település, amely hajlandó bezárni az iskolát. Apajon sok 
évbe került, hogy társulásba be tudták vinni az iskolát. Már a társulásba lépés is az önállósulás 
elleni merényletnek minısült. Kétségtelen, hogy a kistelepülések sokáig nem fogják tudni 
megtartani az iskolát, ezt nem meri felvállalni senki. Nyilván a szülıt is fel kell készíteni a 
várható változásra, s nem egyik napról a másikra lehet meghozni egy ilyen döntést. Ezt a a 
lépést az önkormányzatnak kell megtenni, ezt még eddig nem tették meg, rá fognak 
kényszerülni.  
Kéri a képviselı-testületet támogassák az apaji önkormányzat kérését, hisz így Dömsöd egy 
kicsivel kevesebb pénzhez jutna, de nem kell a zsebbe nyúlni, a társulás révén hozzájutott 
támogatás egy kicsit mérsékeltebb lenne. 
 
Bencze István: Két dologban kell szavazni, egyrészt, hogy elfogadják a 60-40 %-os arányt, 
másrészt a 2009. 2010. évre vonatkozó intézményvezetıi elosztást teljes egészében Dömsöd 
magára vállalja.   
 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Az eddig elhangzottakat kiegészíti azzal, hogy a társulási 
megállapodás módosítására vonatkozó határozati javaslat tartalmaz olyan módosítást is, 
amely jogszabály változásból adódik, az alapító okirat módosításoknál már jóváhagyta a 
képviselı-testület, ilyen pl. az  5.2 illetve a 8. pontot érintı módosítás amelyek az alapító 
okiratban meghatározottakat tartalmazza. Ezeket a változásokat is átvezetnék a társulási 
megállapodáson.  
 
Bencze István polgármester ezen kiegészítés után szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
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A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal meghozta a következı határozatot:  
 
76/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd-Apaj Általános Iskola 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
 
A társulási megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
5.2. A közös fenntartású intézmény feladatai: 

Szakágazat  Szakfeladat 
Száma Neve Száma Neve 

852011 Általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai 
tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
 Szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a többi tanulóval 
nem együtt nevelhetı: 

- enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
oktatása. 

Szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a többi tanulóval 
együtt nevelhetı: 
-testi, érzékszervi , beszéd fogyatékos 
tanulók nevelése, oktatása 
- a megismerı funkciók vagy viselkedés 
fejlıdésének organikus okra 
visszavezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı, 
- a megismerı funkciók vagy viselkedés 
fejlıdésének organikus okra vissza nem 
vezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı tanulók nevelése, 
oktatása. 
 

852021 Általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

852010 Alapfokú oktatás 

852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai 
tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 
Szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a többi tanulóval 
nem együtt nevelhetı: 

- enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
oktatása 5-8 évfolyamon. 

Szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a többi tanulóval 
együtt nevelhetı: 
-testi, érzékszervi , beszéd fogyatékos 
tanulók nevelése, oktatása 
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- a megismerı funkciók vagy viselkedés 
fejlıdésének organikus okra 
visszavezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı, 
- a megismerı funkciók vagy viselkedés 
fejlıdésének organikus okra vissza nem 
vezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı tanulók nevelése, 
oktatása. 
 

856000 Oktatást kiegészítı 
tevékenység 

856011 Pedagógiai szakszolgálat (logopédiai 
ellátás) 

931200 Sporttevékenység és 
támogatása 

931204 Iskolai diáksport-tevékenység és 
támogatása 

562900 Egyéb vendéglátás 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi 

otthoni nevelése. 
Szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a többi tanulóval 
nem együtt nevelhetı: 
enyhe értelmi fogyatékos tanulók napközi 
otthoni nevelése  

855900 M.n.s. egyéb oktatás 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
 
A társulási megállapodás 8.) A társulás jogállása címe 8.2. és 8.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
8.2. A közös fenntartású intézmény közszolgáltató költségvetési szerv és közintézmény. A 
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint önállóan mőködı költségvetési szerv 
 
8.3. A közös fenntartású intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatait Dömsöd Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala (Dömsöd-Apaj Körjegyzıség) végzi.  A gazdálkodással kapcsolatos 
feladatellátás rendjét a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezeti Egységének Ügyrendje, és 
munkamegosztási megállapodás szabályozza. 
 
A társulási megállapodás 10.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„10.2. A közös fenntartású intézmény személyi kiadásait és szakmai kiadásait (pedagógus 
továbbképzés, informatikai normatíva, pedagógus szakkönyv beszerzése, pedagógiai szakmai 
szolgáltatások támogatása) a társult önkormányzatok oly módon finanszírozzák, hogy a társulási 
mőködéshez biztosított normatívát százalékos arányban egymás között megosztják.  A társulási 
normatívából Dömsöd Önkormányzatának a finanszírozás 60%-a, míg Apaj Önkormányzat részére a 
finanszírozás 40%-a jut. Az Arany János Általános Iskola személyi kiadásait a százalékos arányban 
felosztott társulási normatíván felüli rész vonatkozásában Apaj Önkormányzata, a Gróf Széchenyi 
István Általános Iskola személyi kiadásait a százalékos arányban felosztott társulási normatíván felüli 
rész vonatkozásában Dömsöd Önkormányzata finanszírozza. Az általános iskolában áttanító 
pedagógusok bérét az áttanítás mértékében és arányában finanszírozzák, a pedagógus utazási 
költségét a fogadó intézmény viseli. A költségfelosztás 2010. és 2011-es költségvetési évre vonatkozik. 
A társult önkormányzatok az intézmények esetleges átszervezése esetén a költségfelosztás módját 
felülvizsgálják.” 
 
A szerzıdés módosítása 2010. augusztus 1-tıl lép hatályba. 
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A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a társulási megállapodás fentiek 
szerinti módosítását a szerzıdés szövegén vezesse át, és készítse el a módosításokkal egységes 
szerkezető szerzıdés szövegét. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester, Dr. Vörös Andrea körjegyzı 
Határid ı: azonnal 
 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, miszerint az óvoda 
vezetésére jutó elosztást 2009/2010. évre Dömsöd Nagyközség Önkormányzata teljes 
egészében magára vállalja.  
 
Dr. Vörös Andrea: A második határozati javaslat az óvoda intézményfenntartó társulásra 
vonatkozik, amely tartalmaz olyan pontokat – 5.2 illetve a 8. pontot – amely nem az apaji 
kezdeményezésre vonatkozik. Az apaji módosító javaslatot a 10.2. pont tartalmazza. Kéri, 
hogy ez esetben külön-külön szavazza meg a képviselı-testület az írásbeli határozati javaslat 
egyes pontjait. 
 
Hangos vitát követıen Dr. Vörös Andrea körjegyzı ismételten részletesen magyarázatot főz a 
határozati javaslathoz.  
 
Bencze István: Szavazásra bocsátja a társulási megállapodás 5.2. pontjának módosítására 
vonatkozó javaslatot. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal- egyhangú szavazással meghozta a következı 
határozatot: 
 
 
77/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításával kapcsolatos javaslatról az 
alábbi határozatot hozza. 
A társulási megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
5.2. A közös fenntartású intézmény feladatai: 

a./  Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat. 
 
Szakágazat  Szakfeladat 
Száma Neve Száma Neve 
8510 Iskolai elıkészítı 

oktatás 
851011 Óvodai nevelés 

5629 Egyéb vendéglátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
 
b./ Az óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a területileg illetékes Rehabilitációs Szakértıi 
Bizottság véleménye, állásfoglalása alapján az ún. sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztését, 
nevelését, akik a többi - óvodás korú - gyermekekkel együtt nevelhetık. Ide tartozik az intézmény által 
nyújtott logopédiai szolgáltatás biztosítása is. 
 
Szakágazat  Szakfeladat 
Száma Neve Száma Neve 
8510 Iskolai elıkészítı 851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek 



 9 

oktatás óvodai nevelése. Szakértıi és 
rehabilitációs bizottság véleménye 
alapján a megismerı funkciók vagy a 
viselkedés fejlıdésének organikus 
okra vissza nem vezethetı tartós és 
súlyos rendellenességével küzdı 
gyermekek fejlesztı foglalkoztatása 
 

8560 Oktatást kiegészítı 
tevékenység 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató 
tevékenység (logopédiai ellátás) 

 
c) a közös fenntartású intézmény kiegészítı tevékenysége  
Szakágazat  Szakfeladat 
Száma Neve Száma Neve 
5629 Egyéb vendéglátás 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 
A szerzıdés módosítása 2010. augusztus 1-tıl lép hatályba.  
 
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a társulási megállapodás fentiek 
szerinti módosítását a szerzıdés szövegén vezesse át, és készítse el a módosításokkal egységes 
szerkezető szerzıdés szövegét. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester, Dr. Vörös Andrea körjegyzı 
Határid ı: azonnal 
 
 
Dr. Vörös Andrea: A következı határozati javaslat a társulási megállapodás 8. pontjának 
módosítására vonatkozik, a társulás jogállására, 8.2, 8.3 alpontjai. Ezek a jogszabályok 
változásából adódó módosítások, ugyanezzel a szövegezéssel szerepel az intézmény alapító 
okiratában, melyet a testület korábban már jóváhagyott.  
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a társulási megállapodás 8.2. és 8.3. 
pontjára vonatkozó határozati javaslatot. A képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot:  
 
 

78/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd-Apaj Óvoda 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításával 
kapcsolatos javaslatról az alábbi határozatot hozza. 
A társulási megállapodás 8.) A társulás jogállása címe 8.2. és 8.3. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
8.2. A közös fenntartású intézmény közszolgáltató költségvetési szerv és közintézmény. A 
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint önállóan mőködı költségvetési szerv 
 
8.3. A közös fenntartású intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatait Dömsöd Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala (Dömsöd-Apaj Körjegyzıség) végzi.  A gazdálkodással 
kapcsolatos feladatellátás rendjét a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezeti 
Egységének Ügyrendje, és munkamegosztási megállapodás szabályozza. 
A szerzıdés módosítása 2010. augusztus 1-tıl lép hatályba.  
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A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a társulási megállapodás 
fentiek szerinti módosítását a szerzıdés szövegén vezesse át, és készítse el a 
módosításokkal egységes szerkezető szerzıdés szövegét. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester, Dr. Vörös Andrea körjegyzı 
Határid ı: azonnal 

 
Dr. Vörös Andrea: A következı határozati javaslat a társulási megállapodás 10.2 pontjának 
módosítására vonatkozik. Ez arról szól, hogy az intézmény vezetıi költségekért pluszban 
Dömsöd támogatást kap Apajtól az óvoda vezetı és az óvoda titkár béréhez gyereklétszám 
arányosan. Ez nem azt jelenti, hogy az apaji költségeket a dömsödi önkormányzat fizeti, 
hanem azt, hogy a dömsödi intézményvezetés költségeihez járul hozzá Apaj, azokhoz a 
költségekhez amelyek önálló mőködés esetében teljes egészében Dömsöd költségei. 
Emlékezteti a képviselı-testületet arra, hogy az intézmények SzMSz-einek módosításánál is 
elhangzott, hogy a tagintézmények vezetıi szinte teljesen önállóan irányítják a tagintézményt, 
így tulajdonképpen indokolatlan a vezetıi költségek felosztása. 
 
Zsoldos Gáborné: Az iskolatársulásnál a normatívát másképpen osztják el, az 
intézményvezetés költségeirıl is lemond Dömsöd. Az óvoda esetében Apaj nem kérte, hogy a 
társulási normatíván ne gyerekarányosan osztozzanak, a megállapodás ezen része nem fog 
változni, az az eltérés a most érvényben lévı szöveghez képest, hogy az intézmény vezetés 
költségeit nem osztják meg gyereklétszám arányában. A dömsödi óvodavezetı és 
óvodatitkára bérét, járulékát, költségtérítését eddig megosztották gyerekarányosan, 
amennyiben ezt a határozati javaslatot a testület elfogadja, akkor nem fogják megosztani. 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a 10.2 pont módosítására vonatkozó 
javaslatot.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a 
következı határozatot:  
 

79/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd-Apaj Óvoda 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításával 
kapcsolatos javaslatról az alábbi határozatot hozza. 
A társulási megállapodás 10.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„10.2. A Pitypang Óvoda Tagóvoda személyi kiadásait Apaj Önkormányzata, a 
Nagyközségi Óvoda személyi kiadásait Dömsöd Önkormányzata finanszírozza. A szakmai 
kiadások (pedagógus továbbképzés, informatikai normatíva, pedagógus szakkönyv 
beszerzése, pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatása) felosztása az intézményi 
gyermek létszám arányában történik.  
Az esetleges helyettesítési feladatokra kirendelt óvodapedagógus bérét a kirendelés 
mértékében és arányában finanszírozzák az önkormányzatok, az utazási költségét a fogadó 
intézmény viseli.” 
 
A szerzıdés módosítása 2010. augusztus 1-tıl lép hatályba. 
 
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a társulási megállapodás 
fentiek szerinti módosítását a szerzıdés szövegén vezesse át, és készítse el a 
módosításokkal egységes szerkezető szerzıdés szövegét. 
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Felelıs: Bencze István polgármester, Dr. Vörös Andrea körjegyzı 
Határid ı: azonnal 

 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Elmondja, hogy a társulásokkal kapcsolatos harmadik 
határozati javaslatban az szerepel, hogy az intézményvezetıi költségek 2009. és 2010. 
augusztusig történı elengedésével csökkentsék Apaj tartozását. 
 
Bencze István: Kéri az apaji önkormányzat, hogy 2009. évre visszamenıleg is engedjék el az 
óvóda és iskola intézményvezetıi költségek Apajra vonatkozó részét, amely 2.342.000.-Ft.  
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal 7 nem szavazattal meghozta a következı határozatot: 
 

80/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd-Apaj Általános 
Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, és a Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi vezetıi költségeinek megosztásával kapcsolatban 
Apaj Község Önkormányzata által benyújtott kérelmet elutasítja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

Bencze István: Szavazásra bocsátja a 2010. évre vonatkozóan a vezetıi költségek 
megosztásával kapcsolatos javaslatot, miszerint visszamenıleg 2010. január 1-tıl. engedje el 
a vezetési térítési díjat.  
 
A képviselıt-estület 6 igen szavazattal, 6 nem szavazattal meghozta a következı határozatot:  
 

81/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd-Apaj Általános 
Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, és a Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi vezetıi költségeinek megosztásával kapcsolatban 
Apaj Község Önkormányzata által benyújtott kérelmet elutasítja. 

 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

4./ Beszámoló a Gróf Széchenyi István Általános Iskola szakmai munkájáról (2006-
2010.) 
Elıadó: Mészáros Pálné iskola igazgató 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy az iskolával összefüggı három napirendet 
együtt tárgyalják. Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.  
 
Patonai Istvánné: Az Iskola beszámolója egy részletes, kifejezetten érdekes beszámoló. 
Megköszöni a színvonalas, alapos szakmailag nagyon jó munkát és beszámolót, a bizottság 
elfogadásra javasolja.  
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Bencze István: Egyetért az elhangzott véleménnyel. Azok az eredmények - kompetencia 
mérés – amit a tanítási évben a nehéz körülmények között elértek – tiszteletre méltóak. Olyan 
határozati javaslat van a testület elıtt, amelyben meghatározzák a következı tanévre a 
tanulócsoportok számát. A Gazdasági bizottság kibıvített ülésén az elhangzott és a bizottság 
egyetértett azzal, hogy Krnájszky Istvánné álláshelyét ne töltsék be, a felmentési idı után 
valamilyen formában alkalmazzák a 7-8. osztályos ének-zene tanításra. Az új kormány 
oktatáspolitikájának ismeretében sok mindenre vissza kell térni.  
A bizottsági ülésen hosszú vita után arra az álláspontra jutottak, hogy elsı évfolyamon az 
eredetileg tervezett 2 csoport helyett 3 csoportot indítanak, második évfolyamon 2 
tanulócsoportot, harmadik évfolyamon 3 csoportot,  ebbıl egy iskolaotthonos, negyedik 
évfolyamon 3 tanulócsoport, három napközis csoport lenne az alsó tagozatban,  
felsı tagozatban 5 évfolyamon 3 tanulócsoport, 6 évfolyamon  három tanulócsoport 7 
évfolyamon 2 tanulócsoport,  8 évfolyamon 2 tanulócsoport,  egy napközis csoporttal, az EÁI 
egy tanulócsoport, napköz is csoport nélkül. A Bizottság a tanórán kívüli foglalkozásra 
fordítható óratömeget 7 %-ban javasolják meghatározni.  
 
Zsoldos Gáborné: A fenntartói órakeret 7 %, mert a tanórán kívüli foglalkozásokat 
szabályozza a közoktatási tv. egyszer 10 %-ot egyszer 9 %-ot, efölött adhat még a képviselı-
testület. A 7 % a fenntartó által engedélyezett órakeret. 
 
Bencze István: Szorosan idetartozik az 5. évfolyamról benyújtott szülıi kezdeményezés is.  
 
Mészáros Pálné: A jövı évtıl érintené, de nem olyan jellegő, hogy a pedagógiai program 
módosítására lenne szükség. Kapott egy szülıi megkeresést, miután a volt negyedik 
évfolyamon különbözı sportágban több sportoló gyerek van, kérik, hogy ezeket a gyerekeket 
próbálják egy osztályba tenni. Olyan magas ezeknek a gyerekeknek a száma, hogy ez fiú-lány 
arányban is egy torz felosztást engedne csak meg, a munkaközösség vezetıkkel és a 
helyettesekkel át kell beszélni. Valamilyen szinten megoldható.  
 
Varsányi Antal:  A beszámoló tartalmaz egy dılt betős részt, ha nyer a pályázat, teljességgel 
lehetetlen. Továbbra is mondja, ha az oktatáspolitika változik és áthelyeznek tanulókat az 
EÁI-ba, akkor gondok lehetnek a tanteremmel, ha nyer a pályázat. Véleménye szerint egy 
épületben egy ilyen intézmény és iskola nem mőködhet, talán úgy, ha külön bejárata lenne.  
A beszámoló egyébként nagyon tartalmas, jó, de túl hosszú, figyelmesen és koncentráltan 
elolvasni nehéz. Készüljön egy bıvített kiadás, amelyet az intézményvezetı magának készít 
és egy szőkített kiadás a testületnek. Ha tömörebb lenne, ugyan olyan értékő lenne. Többször 
felmerült az önálló gyermekvédelmi felelıs szükségessége.  
 
Mészáros Pálné: Igen, szükség lenne rá. 
 
Varsányi Antal:  Támaszkodjanak a Gyermekjóléti Szolgálat munkájára. Hosszabb távon el 
kellene gondolkodni a községi könyvtár és az iskolai könyvtár összevonásán, a szőkös anyagi 
helyzet miatt. A községi könyvtár is leterheltebb lenne és az iskolai könyvtár sem sérülne 
annyira. Ez valami akadályt jelent-e a mőködésben?  
A beszámoló valóban magas színvonalú, az eredményekhez gratulál.  
 
Lázár József: A beszámoló tartalmát illetıen az elızı véleménnyel ellentétben a négy év 
összefoglalása indokolta a terjedelmet. A képviselı-testület tagjai közül többen vannak, akik 
elszakadtak az iskolától, s az iskola bemutatta azokat az eredményeket is, azokat a 
problémákat is amikkel nap mint nap meg kell küzdeni. Véleménye szerint nem volt hosszú a 
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beszámolót, megkapták a pozitív oldalát az iskolának, eredményeket és megkapták a 
mindennapi problémákat is.  
 
Mészáros Pálné: Nem szeretné, ha összevonásra kerülne a községi könyvtár és az iskolai 
könyvtár, rengeteg munkájuk van benne, pályázatokat írtak, kollégájuk is tartalmas munkát 
végez.  
 
Patonai Istvánné: A gyermekház pályázat sikeressége esetén a pályázó megkapná a Petıfi 
téri iskola három tantermét. A dılt betős szöveg arról szól, hogy az iskolában tanítók 
szeretnék, ha az épület nem ürül ki, a másik részt a fennmaradó két tantermet szeretnék 
tovább használni, hat gyerekkel elférnek. Elhangzott, hogy ne igazán férne meg egymás 
mellett a két intézmény. Ezzel kapcsolatban azért vannak fenntartásai, mert a különbözı 
kormány nyilatkozatok kapcsán bíznak abban, hogy a kisegítı iskolába több gyermeket át 
fognak engedni. Mert nem kevesebb a számuk, csak itt vannak a normál tagozaton. Az eddigi 
30-40 létszámhoz képest jelenleg van 6 fı. Több a problémás gyerek, ha mégis változás lesz, 
több gyerekeket áthelyeznek, már most gondolkodni kell azon, hogy hova helyezzük  
el a kisegítı iskolát.  
 
Bencze István: Akkor majd ismét a testület elé kerül, most van egy kialakult helyzet, ezt kell 
kezelni.  
 
Korona Sándor: Nem szeretné, ha mindjárt az induláskor olyan kép alakulna ki a faluban, 
hogy a gyerekház program miatt kell megszüntetni a Petıfi téri iskolában a tanítást. Tavaly 
született egy döntés a tagozat áthelyezésérıl.  A felszabaduló épület hasznosítására találták ki 
ezt a programot, hogy ne menjen tönkre az épület és a falu közössége számára egy olyan 
létesítmény jöjjön létre, amely nagyban segíti a hátrányos helyzetőeket, a falu egészének a 
javára. Az, hogy a két intézmény esetleg nem mőködhet együtt, nem rajtuk múlik, hanem a 
pályázati feltételeken. Tehát nem a gyerekház program amiatt szőnik meg az oktatás az 
épületben.  
 
Bencze István: Testületi döntés született arra, hogy a tanév befejeztével megszőnik a tanítás a 
Petıfi téri iskolában.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a 2006-2010. évre vonatkozó beszámolót, melyet a 
képviselı-testület elfogadott és 12 igen szavazattal-  egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
 

82/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított 1993. évi 
1993.:LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt.tv.)  102.§ (2) bekezdésben  meghatározott 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság 
véleményét, az alábbi határozatot hozza. 
 
A képviselı-testület a Gróf Széchenyi István Általános Iskola (OM azonosítója: 032537)    
2006-2010. évekrıl készített szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: Mészáros Pálné igazgató 
Határid ı: azonnal 
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4.1. A 2010/2011. tanévben indítható csoportok létszámának megállapítása 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a 2010/2011. tanévre a tanulócsoportok 
meghatározására vonatkozó javaslatot. 
A határozati javaslatban szerepel, hogy Krnájszky Istvánné álláshelyét bizonytalan ideig nem 
tölti be az iskola.  
 
Az elıterjesztéssel a képviselı-testület egyetértett és 12 igen szavazattal- egyhangú döntéssel 
meghozta a következı határozatot: 
 

83/2010.(VI.30.) Kt. számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a mód. 1993. évi LXXIX. 
törvény 102.§ (2) bek. c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Gazdasági Bizottság 
véleményét figyelembe véve az alábbi határozatot hozza: 
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 2010/2011. tanévben az alábbi csoportok 
indíthatók: 
Alsó tagozat: 
- 1. évfolyam 3 tanulócsoport 
- 2. évfolyam 2 tanulócsoport 
- 3. évfolyam 3 tanulócsoport, ebbıl egy tanulócsoport iskolaotthonos 
- 4. évfolyam 3 tanulócsoport 
- 1-4 évfolyamon 3 napközis csoport 
Felsı tagozat 
- 5. évfolyam 3 tanulócsoport 
- 6. évfolyam 3 tanulócsoport 
- 7. évfolyam 2 tanulócsoport 
- 8. évfolyam 2 tanulócsoport 
-5-8. évfolyam 1 napközis csoport 
 EÁI tagozat 
 -1 tanulócsoport. 
 
A képviselı-testület a fenntartó által engedélyezhetı óratömeget 7%-ban határozza meg. 
A képviselı-testület a Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010. január 1-tıl 1 
pedagógus álláshelyet nem tölthet be. 

 
Felelıs: Bencze István polgármester és Mészáros Pálné igazgató 
Határid ı: 2010. szeptember 

 
4.1. Szülıi kezdeményezés az általános iskola Helyi pedagógiai program (HPP) 
módosítására  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Patonai Istvánné: A szülıi kezdeményezéssel kapcsolatban az Oktatási Bizottság 
álláspontja, hogy gondolkodjon rajta az iskola vezetés, és döntését tárja a képviselı-testület 
elé.  
 
Bencze István: Határozati javaslat úgy szól, hogy a képviselı-testület felkéri az iskola 
vezetését, hogy a szülıi kezdeményezést vizsgálja meg és szakmai javaslatát terjessze a 
képviselı-testület elé.  
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Mészáros Pálné: A helyettesekkel és a munkaközösség vezetıkkel megvizsgálják, de az 
elızetes vizsgálatok szerint ez olyan aránytalanságot okozna  mind létszámban, mind 
összetételben, amely a másik két osztályra nézve teljesen aránytalan lenne.  
 
Patonai Istvánné: Amirıl most beszélnek, az a következı évben induló sport irányultságú 
osztály kialakítására vonatkozik. Az Oktatási Bizottság határozata nem erre vonatkozott, 
hanem arra, amit egy másik szülıi csoport adott be és a 2011/2012. tanévre diákvándorlást 
megszüntetı az SZMK. írta alá, erre foglalt állást a bizottság oly módon, hogy az iskola 
vezetése tegyen javaslatot a testület felé és a Helyi Pedagógusi Program módosítására, ha van 
valamilyen elképzelés.  
 
Mészáros Pálné: Két különbözı beadványról beszélnek, hétfın – a tanév befejezése után – 
kapta kézhez a szülık levelét, melyben azt kérték, hogy a sportoló gyerekek kerüljenek egy 
osztályba, nem kérnek külön sportfoglalkozást, csak annyit, hogy így viszonylag együtt 
mozognak a délutáni edzéseken a gyerekek, s ez az osztályfınöknek könnyebb feladatot jelent 
a szabadidıs programokat koordinálni.  
A másik kezdeményezés, kissé burkoltan azt kéri, hogy valamilyen szempont szerint 
kerüljenek azok a gyerekek egy osztályba, akik az iskolának úgymond húzó ereje. Mindkét 
esetben azzal indokolták a szülık, hogy így majd nem viszik el a gyerekeket Dömsödrıl 
másik iskolába. Ennek is van egy kis zsarolás íze. Úgy gondolja, hogy ilyen problémák 
mellett, ilyen összetétellel a gyerekek 70 %-át az elsı helyen megjelölt iskolába felveszik, jó 
versenyeredményeket érnek el, az országos mérési eredményeket láthatta a képviselı-testület, 
akkor nem feltétlenül biztos, hogy egyszer az egyik, máskor a másik különbözı szülıi 
kezdeményezéseknek megfelelıen változtatni kell, így nem lehet dolgozni. Ha tagozatos 
iskola lenne, annak minden törvényi hátterének meg kellene felelni, az iskola pedagógiai  
programja – amit szintén a szülık fogadtak el – nem ezt tartalmazza.  
Ezekbıl a 7 %-ból próbálnak differenciálást megoldani.  
 
Bencze István: Javasolja, hogy a képviselı-testület a szülıi kezdeményezést tudomásul véve 
kérje fel az intézmény vezetését, vizsgálják meg a kérést.  
 
A javaslattal a képviselı-testület egyetértett és 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta 
a következı határozatot: 
 

84/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított 1993. évi 
1993.:LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt.tv.)  102.§ (2) bekezdésben  meghatározott 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság 
véleményét, az alábbi határozatot hozza. 
 
A képviselı-testület felkéri a Gróf Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, hogy az 
intézmény helyi pedagógiai programjának módosításával kapcsolatban, az intézményben 
mőködı szülıi szervezet által benyújtott kezdeményezését vizsgálja meg, és szakmai 
javaslatát terjessze a képviselı-testület elé. 
 
Felelıs: Mészáros Pálné igazgató 
Határid ı: azonnal 

 
4.2. Beszámoló az Intézményi Minıségirányítási Program (IMIP)végrehajtásáról  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
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Patonai Istvánné: Az Oktatási Bizottság a beszámolót elfogadta, büszkék voltak az 
eredményekre.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal- egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot:  
 

85/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított 1993. évi 
1993.:LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt.tv.)  102.§ (2) bekezdésben  meghatározott 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság 
véleményét, az alábbi határozatot hozza. 
 
A képviselı-testület a Gróf Széchenyi István Általános Iskola (OM azonosítója: 032537) 
Intézményi Minıségirányítási Programjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Mészáros Pálné igazgató 
Határid ı: azonnal 

 
5./ Beszámoló a Nagyközségi Óvoda szakmai munkájáról  (2006-2010.) 
Elıadó: Orosz Lajosné óvodavezetı. 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Orosz Lajosné óvodavezetı az elıterjesztést kiegészítve elmondta, hogy volt egy 
törvényességi szakmai vizsgálat az óvoda szabályzataival kapcsolatban, mely június 29-én 
zárult. Ez indokolta a Helyi Nevelési Program kiegészítését, valamint megjelent 2009. 
novemberben egy kormányrendelet, mely módosította az óvodai nevelés országos 
alapprogramját. Az irányelveknek megfelelı tartalmi módosítást elvégezték, átvezették a 
módosításokat, amely az országos alapprogram miatt szükségesség vált, tartamában nem 
befolyásolták a helyi program szellemiségét, szerkezetileg is megtörtént a módosítás. 
Elkészítették az eszköztervet, a kötelezı eszköz és felszerelési tervben meghatározottakat  
2012. szeptember 1-ig kell teljesíteni. Az eszköztervbıl átkerültek a Helyi Nevelési 
Programba a kirándulások. Továbbra is szerepeltetik a Programban a csoportos úszásoktatás 
megszervezését. A Helyi Nevelési Programból kivették a nem kötelezı foglalkozásokat, mint 
a hittanfoglalkozás, melyet egyébként törvény szabályoz, valamint az idegen nyelv oktatás 
 
Bencze István: Az anyagban szerepel a Pitypang tagóvoda anyaga is, jó, ha mint 
intézményfenntartó gesztornak van betekintése. 
 
Patonai Istvánné: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta, kimerítınek tartja, a 
szükséges módosításokkal egyetért.   
 
Bencze István: Szeretné, ha az óvoda a tánctanítás vonatkozásában a helyi mővészeti iskola 
felé irányítaná az érdeklıdıket.  
A logopédiai munkát kevésnek tartja, talán a CSÖT. szakszolgálat keretin belül a 
közeljövıben megoldás lesz erre is.  
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Orosz Lajosné: A Minıségirányítási Program csak a jogszabályban és a törvényességi 
szakmai vizsgálat, elkészítették a teljesítményértékelési szabályzatot, komplett az intézmény 
minıségirányítási programja, melyet szeptember 1-tıl vezetnek be.  
 
Bencze István: Jól vezetett és céltudatosan felépített intézmény az óvoda, a legkevesebb 
problémával mőködnek.  
 
(Sallai Gábor képviselı az üléstermet elhagyta, jelenlévı képviselık száma: 11 fı) 
 
A beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta a nagyközségi óvoda beszámolóját.  
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal - egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

86/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított 1993. évi 
1993.:LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt.tv.)  102.§ (2) bekezdésben  meghatározott 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság 
véleményét, az alábbi határozatot hozza. 
 
A képviselı-testület a Nagyközségi Óvoda (OM azonosítója: 037286) 2006-2010. évekrıl 
készített szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: Orosz Lajosné óvodavezetı 
Határid ı: azonnal 

 
5.1. A Nagyközségi Óvoda helyi nevelési programjának (HNP) módosítása 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Helyi Nevelési Program módosítását, 
melyet a képviselı-testület elfogadott és 11 igen szavazattal- egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
 

87/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított 1993. évi 
1993.:LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt.tv.)  102.§ (2) bekezdésben  meghatározott 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság 
véleményét, az alábbi határozatot hozza. 
 
A képviselı-testület a Nagyközségi Óvoda (OM azonosítója: 037286) Helyi Nevelési 
Programjának módosítását jóváhagyja. 
 
Felelıs: Orosz Lajosné óvodavezetı 
Határid ı: azonnal 

 
5.2. A Nagyközségi Óvoda Minıségirányítási Programjának (IMIP) módosítása  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
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Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a Minıségirányítási program módosítását, 
melyet a képviselı a Képviselı-testület elfogadott és 11 igen szavazattal- egyhangú döntéssel 
meghozta a következı határozatot: 
 

88/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított 1993. évi 
1993.:LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt.tv.)  102.§ (2) bekezdésben  meghatározott 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság 
véleményét, az alábbi határozatot hozza. 
 
A képviselı-testület a Nagyközségi Óvoda (OM azonosítója: 037286) Intézményi 
Minıségirányítási Programjának módosítását jóváhagyja. 
 
Felelıs: Orosz Lajosné óvodavezetı 
Határid ı: azonnal 

 
5.3. A Nagyközségi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói 
engedélyezése 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Orosz Lajosné óvodavezetı az elıterjesztést kiegészítve javasolja, hogy ne írjanak a 
határozatban konkrét létszámot, csak a 20 %-ot határozzák meg, mert már az Oktatási 
Bizottság ülése óta két olyan 5 éves korú gyermek jelentkezett, akit nagycsoportba el kell 
helyezni, s már is nem annyi a létszám, az év közben folyamatosan jönnek gyerekek. A 
jogszabály 20 %-ot engedélyez. Nem kellene lebontogatni csoportokra, hanem annyit, hogy 
20 %-kal engedélyezi a fenntartó.  
 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Azért született így a határozati javaslat, mert amikor az 
OKÉV-vel engedélyeztették létszám szerint kapták meg az engedélyt, és a pénzügyi 
vizsgálatok során ennek alapján vizsgálták a normatíva igénylést. Az idén már nem kell külön 
engedélyt kérni a 20% feletti további 10% létszámtúllépés esetén. 
 
Orosz Lajosné: A fenntartó 20 %-kal engedélyezheti a csoportlétszám túllépést. A plusz 10% 
létszámhoz ezen felül még a szülık hozzájárulása szükséges, amely rendelkezésükre áll. 
Egyébként minden alkalommal a testület elé kellene hozni jóváhagyásra, ha a fı változna.  
 
Dr. Vörös Andrea: Maximális létszám 25 fı, ezt 20 %-kal engedélyezi túllépni a fenntartó, 
ezen felül, amihez a szülıi közösség véleményét is be kell kérni, az további 10 %.  Minden a 
fenntartó jogköre, nem kell külön OKÉV. engedélyt kérni. A jogszabálynak megfelelıen 
került megbontásra a határozati javaslatban a I-II. pont. Az I. pont azt jelenti, hogy 20 %-ról 
van szó, a II. pontnál pedig a 20+10 %-ról van szó.  
 
Orosz Lajosné: A II. csoportból kimaradt a Dab I kiscsoport. Ebbe a csoportba jönnek 
folyamatosan, akik töltik a harmadik évüket. Kéri ezzel a javaslat kiegészítését. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a módosított elıterjesztést, melyet a képviselı-testület 
elfogadott és 11 igen szavazattal -egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
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89/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított 1993. évi 
1993.:LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt.tv.)  102.§ (2) bekezdés c.) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva, figyelembe véve az Oktatási, Közmővelıdési és Sport 
Bizottság véleményét, az alábbi határozatot hozza. 

 
I. 

A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3. számú melléklete 7. pontja alapján engedélyezi 
a maximális csoportlétszám túllépését 20%-kal a D/2 kis-középsı csoportban. 

 
II. 

A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3.számú melléklete 8. pontja alapján engedélyezi 
a maximális csoportlétszám túllépését további 10%-kal az Ú/4 nagy-középsı csoportban; 
Ú/5 nagy-középsı csoportban; Ú/6 nagycsoportban  ; D/3 nagycsoportban, D/1 
kiscsoport. 
 
Felelıs: Orosz Lajosné óvodavezetı 
Határid ı: 2010/2011. nevelési év 

 
(Sallai Gábor képviselı megérkezett, Balogh László Levente és Dr. Szabó Gáborné képviselık 
eltávoztak, jelenlévı képviselık száma: 10 fı.)  
 
6./ Beszámoló a Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény szakmai munkájáról 
(2006-2010.)  
Elıadó: Köntös Ágnes igazgató 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Köntös Ágnes igazgató: Az összefoglaló beszámolót olvasva látható, hogy a tanulói létszám 
– ezen belül a néptánc tanszakon – nagymértékben lecsökkent. Két telephelyet, Budapesten és 
Szigethalmon be kellett zárni, a budapesti tagozaton egy alapítvány átvette a néptánc oktatást, 
Szigethalmon nem tudtak csoportot indítani a minimális jelentkezés miatt, köszönhetıen a 
médiának, mivel a több éven át tartó „szombat esti láz” verseny a társastáncnak óriási 
reklámot csapott. A társastánc létszáma változatlan az elmúlt négy évben. Másik probléma, 
hogy 2005. évben a közoktatási törvény módosult abban a tekintetben, hogy kötelezı mértékő 
térítési díjat kell fizetni a tanulóknak. A térítési díj mértékét a képviselı-testület 
meghatározta, azonban a válság miatt egyre kevesebben tudják megfizetni. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményezettek száma 2006-hoz képest 150-rıl 176-ra nıtt, míg a 
tanulói létszám  530-ról 309-re csökkent. Zenében 2006-ban több tanszakot próbáltak 
elindítani, a gitárt és a citerát sikerült elindítani, a citera a minısítés miatt nem tudták tovább 
folytatni. A fatárgy és a kézmőves oktatás is a minısítés miatt megszőnt, az elıírásokat nem 
tudják teljesíteni. Most már csak grafikát indítanak. Megköszöni a képviselı-testület kitartó-
megtartó határozatait, amely lehetıvé teszi, hogy a mővészeti iskola mőködhet. Igyekeznek 
minél jobb eredményeket elérni, jövıre országos versenyeken indulnak.  
 
Bencze István: A mővészeti iskola növendékeivel a település szinte valamennyi 
rendezvényén találkozhatnak, produkcióikkal színesítik a rendezvényeket, fontosnak tartja a 
munkájukat. Tudvalevı, nincs könnyő anyagi helyzetben az önkormányzat, a makádi 
tagozatot segíti a makádi önkormányzat. Kérdezi, hogy ütıs hangszer bevezetésének a 
közeljövıben van-e realitása?  
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Köntös Ágnes: Igény lenne rá, húzóerıt képvisel, szeretik a szülık, gyerekek, a többi 
iskolában várólistán vannak a gyerekek, hogy bekerüljenek, nagyon drága a felszerelés. 
Esetleg ha tanfolyami formában történı oktatásra ha lenne lehetıség, - dobfelszerelésük van - 
az segítene egy kicsit az iskola helyzetén.   
 
Zsoldos Gáborné: Az alapító okiratban erre jelenleg nincs lehetıség; de az alapító okiratot 
módosítani lehet kiegészítı tevékenységgel, az azt jelenti, h ogy az alaptevékenységgel 
azonos kiegészítı tevékenységet végez, nem az a fı feladata. 
 
Dr. Vörös Andrea: Tanfolyami keretek között lehet magasabb a hozzájárulás mint a 
csoportos foglalkozásokon, tanszakonként kell külön-külön meghatározni, hisz mindegyiknek 
más és más a költsége.  
 
Zsoldos Gáborné: Az oktatási törvény térítési díj között úgy tesz különbséget, zenemővészeti 
ágon és csoportos oktatáson, hogy csak a minimumot és a maximumot határozza meg.  
 
Köntös Ágnes: Nagyon drágák az ütıs hangszerek. 
 
Bencze István: Pályázatot kellene megcélozni,  
 
Zsoldos Gáborné: Van lehetıség tandíjas oktatásra is.  
 
Köntös Ágnes: Tanszakként csak ütı mőködhet, a legtöbb gyereknél az ütı a dobban merül 
ki, lehetne csak dobra speciálisan egy tanfolyamot indítani és lassan felfejleszteni, 
hogy egy pár hangszert be tudjanak szerezni, s akkor lehetne pályázatot benyújtani.   
 
Zsoldos Gáborné: A fenntartónak és az iskolának van egy közös kötelezettsége, miszerint a 
térítési díjakat és a tandíjat rendszeresen felülvizsgálja. A közoktatási tv. kimondja az alsó és 
felsı határt, amely között meg lehet állapítani. Rendelet módosítást most nem terjesztenek a 
képviselı-testület elé. Két évvel ezelıtti átfogó rendelet alkotáskora megállapított alsó és 
felsı határ között van még mindig az egy tanuló jutó kiadások összege. Ez a kiinduló alap. 
Tandíj esetében az egy tanuló jutó kiadás 200 ezer Ft. körüli a zenemővészeti ágon, a 
csoportos oktatások 85 ezer Ft.,  A térítési díjaknál van egy küszöb, az egy tanulóra jutó 
normatíva összegét meg kell hogy haladja a térítési díj. Az a sajátos helyzet állt elı, hogy a  
teljesítménymutatóhoz kapcsolódó összeget a költségvetési tv. 2010-évben alacsonyabb 
összegben határozta meg, mint 2009-ben. A tv. alapján a minimum korlát kisebb lett, ebbıl 
adódóan nem kell a térítési díj rendeletet módosítani. Mint elhangzott, nagyon sok azoknak a 
gyerekeknek a száma, akik jogszabály alapján ingyenesen járnak a mővészeti iskolába, meg 
kell gondolni a fenntartónak, hogy mi a jobb taktika, csakis a gazdaságossági szempontokat 
vegyék figyelembe, vagy az intézményt megtartsa és értékkel töltse meg. Az önkormányzaton 
múlik, meddig tart a határ, amíg pótolni tudja a kiesı bevételeket. Most csak a törvényi 
megfeleltetésnek vetették alá a térítési díj rendeletet, a csökkenı létszám miatt nem hozta 
javaslatot rendelet módosításra.  
 
Varsányi Antal:  Vannak különbözı diákkoncertek, ahol a gyerekek képességeiknek 
megfelelıen szerepelnek. Egy-egy ilyen alkalommal a tanárok által alakított zenekari elıadás 
nagy élmény lenne a hallgatóságnak.  
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Köntös Ágnes: Visszatérve a néptáncra, olyannyira lecsökkent a létszám, hogy a két tanárból 
az egyiket el kellett küldeni.  
 
Bencze István: Társastánc oktatással kapcsolatban az évzárón kérte a leendı 
osztályfınököket, hogy a társas táncra jelentkezıket a lehetıséghez mérten a dömsödi 
mővészeti iskolába irányítsák. 
 
Korona Sándor: Minıségirányítási javaslatból kimaradt kettı, lehetne nyitni – az alapító 
okirat módosításával – hogy a felnıtteket is bevonni, biztosan lenne, aki felnıtt fejjel is leülne 
rajzolni tandíjas formában. Dömsödnek jók a természeti adottságai, lehetne szervezni 
mővészeti táborokat, zenei táborokat. Ebbıl is lehetne profitálni, ha kellıképpen fel van 
építve, hagyománya, adottsága Dömsödnek, egy hosszú távú nyári táborozást biztosíthatna, 
ezekbıl lehetne még plusz pénzre szert tenni.  
 
Köntös Ágnes: A felnıttek tandíj ellenében vehetnék igénybe, annyira kevés az a tandíj, hogy 
még normatívát sem lehet rá igényelni, s nem valószínő, hogy egy felnıtt beülne a gyerekek 
közé. A tandíj nem finanszírozná a pedagógus munkabérét.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Ütıs hangszerek oktatásával kapcsolatban elhangzott a  
kiegészítı tevékenység, melyet ismer a státustörvény, amely szabályozza a költségvetési szerv 
mőködését, ott nem elvárás a pozitív szaldó, el lehet indítani próbaképpen, ha van rá 
jelentkezı meg lehet tartani. Ez nem tandíj, attól független. Az csak annak az egy kurzusnak a 
költségeire vonatkozik.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a mővészeti iskola beszámolóját.  
 
A képviselı-testület a beszámolót elfogadta, 10 igen szavazattal- egyhangú döntéssel 
meghozta a következı határozatot: 
 

90/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított 1993. évi 
1993.:LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt.tv.)  102.§ (2) bekezdésben  meghatározott 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság 
véleményét, az alábbi határozatot hozza. 
 
A képviselı-testület a Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (OM 
azonosítója: 040034)  2006-2010. évekrıl készített szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: Köntös Ágnes igazgató 
Határid ı: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a Minıségirányítási Program végrehajtásáról 
szóló beszámolót.  
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal- egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

91/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított 1993. évi 
1993.:LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt.tv.)  102.§ (2) bekezdésben  meghatározott 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság 
véleményét, az alábbi határozatot hozza. 
 
A képviselı-testület a Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (OM 
azonosítója: 040034)  Intézményi Minıségirányítási Programjának végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Mészáros Pálné igazgató 
Határid ı: azonnal 

 
 
7./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló 
2/2010.(II.19.)rendelet módosítása  
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Jogszabály elıírja, hogy a képviselı-testület elıtt be kell 
mutatni az elıirányzat változásokat, negyedéves intervallumokban. Ez az elsı alkalom, 
amikor az elıirányzat változások a testület elé kerülnek. Az elıterjesztés tartalmazza azokat 
az eseményeket, amelyek az érintett idıszakban történtek.  
Az I. féléves beszámoló lesz az elsı alkalom, ahol a rendelet módosítást be kell dolgozni. A 
tavalyi átfogó ellenırzés kapcsán a belsı ellenırzés azt a javaslatot tette, hogy ismereteik 
szerint hozzák a testület elé a változásokat, és ami még az I. félévben, június 30-ig történik 
olyan esemény, ami központi rendelkezés következménye, erre kérjenek a testülettıl egy 
olyan felhatalmazást, hogy a rendelet módosítást ebben a formában elfogadja, engedélyezze, 
hogy a június 30-ig felmerülı eseményeket beledolgozhassák a féléves beszámolóba, amit a 
Kincstárba benyújtanak. A hiányzó tételeket a következı rendelet módosítás alkalmával 
bemutatják. Legnagyobb tétel a szociális elıirányzatok változása. Másik nagyon komoly 
összeg a közmunkaprogram kapcsán jelentkezik, a harmadik nagy tétel a 2009-ben zajló két 
nagy projekt, a belvízelvezetés a Somogyi Béla utcában, illetve a három utca burkolatának 
építése. Mindkét beruházás a végelszámolás stádiumában van. 19-20 millió ft. körüli összeget 
várnak, mely az önkormányzat likviditását javítja, mivel már mindent költséget kifizettek. A 
rendelet módosítás létszámváltozást is érint, elızı testületi ülésen a képviselı-testület döntött 
a közmunka programban a létszámnövelést a II. III. n. évre. Született egy döntés, miszerint 
ideiglenes az I. háziorvosi körzetbe közalkalmazottként foglakoztatják az orvost, az eredeti 
költségvetés egy létszámról – az ápolónırıl – szól. Ebben a rendelet módosításban még nem 
jelenik meg, hogy változik az OEP. finanszírozás. Azzal, hogy a doktornıt 40 órában teljes 
munkaidıben alkalmazza az önkormányzat azt jelenti, hogy a háziorvosi körzeti ellátás 
minısítés megváltozott, csökkentett finanszírozást kapnak, mivel egy üres, betöltetlen 
körzetet látnak el de a teljes munkaidıbe történı belépéssel az OEP. ezt az elvonást 
megszüntette. Július 1-tıl teljes körzetként fog mőködni. Ez a következı rendelet 
módosításban jelentkezik.  
 
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság a rendelet módosítást megtárgyalta, elfogadásra 
javasolja.  
 
Varsányi Antal:  Bent dolgozva a hivatalban látja, hogy ne jó az önkormányzat pénzügyi 
helyzete, néhány ezer forint is gondot jelent egy váratlan kifizetésnél. Ennek megfelelıen kell 
minden intézmények az igényeit megfogalmaznia, a szociális kiadásokat ennek megfelelıen 
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kellene alakítani, a lakosságnak végzett szolgáltatást is a pénzügyi helyzethez kellene 
igazítani. A költségvetés jóváhagyásakor döntöttek arról, hogy félévkor felülvizsgálják azt.  
Bejelenti, hogy a választásokig hátralévı idıre a tiszteletdíjáról lemond. Kéri képviselıtársait 
is, hogy a maguk területén szerényebb irányba induljanak el ne a nagyobb kiadások felé.  
 
Bencze István: Valóban nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat, nap mint nap 
szembesül alpolgármester út azzal, hogy nincs a pénztárban 10-20 ezer Ft., hogy üzemanyagot 
vásároljanak a főkaszába. Elismeréssel szól a tiszteletdíjról történı lemondásról, nem ilyen 
nagyságrendő gond van.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a képviselı-testület elfogadott és 
egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:  
 

Dömsöd Nagyközség Kép viselı-testületének 
5/2010.(VII.2.) rendelete  
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.19.) rendelet 
módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve 2010. július 2-án. 
A rendelet hatályba lép 2010. július 2-án. 

 
 
8./ Az önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendı térítési 
díjakról szóló többször módosított 14/2002. (XII.12.) rendelet 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Zsoldos Gáborné: A rendelet módosítás mind az Oktatási, mind pedig a Gazdasági Bizottság 
megtárgyalta. Elızı években a térítési díj rendelet módosítását a költségvetési évhez 
igazították. Korábban a nagyobb létszámot érintı idıszakban, mint januártól júniusig, illetve 
szeptembertıl decemberig terjedı idıszakokban vagy megtakarítással tudták zárni a hónapot, 
vagy minimális kilépéssel, de éves szinten ilyen hamar nem jelentkezett probléma, mint most.  
Az élelmezési normában tartalék nincs. Próbálta az anyagban bemutatni, hogy azokban az 
élelmiszer csoportokban, ami jellemzı, azok felhasználása illetve a munkahelyi étkeztetése, 
milyen tendenciát hoz 2009-re illetve mi a tapasztalat 2010-ben az eddig eltelt idıszakban. A 
javaslatban szereplı 5 %-os térítési díj emelés egy minimális mérték, figyelembe véve a 
várható áremeléseket. Ha megnézik az étkezık összetételét mind az óvodában, mind az 
általános iskolában, azt tapasztalható, hogy a központi költségvetésbıl normatív állami 
hozzájárulásban részesülık aránya az óvodában 62 %,  az iskolában 73 %., eddig a bizottság 
önkormányzati pénzbıl az óvodába a gyerekek 6 %-nak étkeztetéséhez hozzájárult, az iskolás 
korúak esetében 8  %-hoz. Ez azt jelenti, hogy kb. 30 % fizeti meg a térítési díjat, a nagy 
tömeg nem. Sem 2009-ben sem 2010-ben nem elég önkormányzati szinten az a központi 
támogatás, amit a központi költségvetésbıl leigényelnek.  
A javaslatot 2010/2011. évre hozták ide, amikor a költségvetési koncepciót tárgyalja a 
testület, akkor újra végig kell nézni az összes bevételt, ha azt látják, hogy ez a 2011. évben 
nem tartható végig, akkor ismét a testület elé hozzák.  
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az 5 % térítési díj emelésre vonatkozó 
javaslatot, melyet a Gazdasági Bizottság és az Oktatási Bizottság is támogat. 
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A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközség Kép viselı-testületének 
6/2010.(VII.2.) rendelete  
az önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendı térítési díjakról szóló 
többször módosított 14/2002.(XII.12.) rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve 2010. július 2-án. 
A rendelet hatályba lép 2010. július 2-án. 

 
 
9./ A Csepel-sziget és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás és a 
tagönkormányzatok között megkötendı, kistérségi pedagógiai szolgáltatói feladatok 
ellátásáról szóló  együttmőködési megállapodás véleményezése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Az Oktatási Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, mint 
látható olyan feladatokat vállal fel ez a szakszolgálat, amire komoly igény van Dömsödön, de 
pénz nincs. Ez a szakszolgálat Ráckevei központtal ilyen kondíciókkal,  ahogy az 
elıterjesztésben szerepel, a közeljövıben létrejön. A testületnek most arról kell csak döntenie, 
hogy csatlakozik-e a szakszolgálathoz, és szeretné a szakszolgálat szolgáltatását bizonyos 
területeken igénybe venni. A financiális kérdéseket nem igazán ismerik, mögé tették a 
létszámokat, de így nem igazán kézzel fogható.  
 
Dr. Vörös Andrea: Mint a határozati javaslat is tartalmazza, az önkormányzat a feladatellátás 
feltétel rendszerében c. fejezet 2. pontjában meghatározottak szerint viseli a költségeket. A 
megállapodást csatolták az elıterjesztéshez. Felsorolják, milyen tevékenységet kívánnak 
ellátni, milyen normatívákat, támogatásokat tud igénybe venni, rendelkezik a megállapodás 
arról, amennyiben az állami támogatás a mőködtetés költségeit nem fedezi, az érintett 
önkormányzatok képviselı-testületei az oktatási intézmények által igényelt szakfeladati 
óraszám arányában viselik. Külön megállapodást kell tehát kötni a különbözı 
tevékenységekre, amennyiben tényleges igénybe veszi az önkormányzat, a teljesített 
feladatellátással arányosan fogja a támogatást megfizetni. Ez az együttmőködési 
megállapodás semmiféle anyagi kötelezettségvállalást az önkormányzatra nézve nem 
tartalmaz. Két pénzügyi melléklete van a megállapodásnak, egyik a CSÖT. támogatása, másik 
pedig Ráckeve Város ajánlatának elfogadása a bérleti díjra vonatkozóan, miszerint 1,5 millió 
ft-bérleti díjat fizet a CSÖT. az épület használatáért. Ezt a társulás saját költségvetésébıl 
fedezi. Van egy másik költségvetési melléklet, amely tartalmazza,  az elızetes 
igényfelmérések alapján kalkuláltak meglévı pedagógusokkal, egyéb szakemberekkel, 
igényelt óraszámokkal, ez alapján számolták ki az óradíjakat, melyek tájékoztató adatként 
jelennek meg. Semmi konkrét kötelezettségvállalásról nincs szó. Ezt szóban a CSÖT. 
munkaszervezet vezetıje is megerısítette.  
 
Patonai Istvánné: Az Oktatási Bizottság tárgyalta, egyetértett abban, hogy nagy szükség 
lenne rá. Miután nem tudják, hogy ez pénzügyileg mennyire lenne megterhelı, nem igazán 
tudtak állást foglalni. Elviekben mindenképpen támogatják. Nagy hiányt pótolna.  
 
Varsányi Antal:  Még egy érv szól mellette, itt vannak olyan szolgáltatások, amiért 
alulfinanszírozást kapnak, ha azt nem végzik el, nem kapják meg. Önállóan nem tudják 
megoldani. Felmérték, hogy kik azok az emberek akik ebben a szolgáltatásban részt tudnak 
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venni, annak alapján határozták meg az óradíjakat. Ha nem teljesítik ezeket, pl. a fejlesztést, 
bizonyos finanszírozástól elesik az önkormányzat. 
 
Lázár József: Azért magas az összeg, mert az utolsó fizetési fokozatban van 4-5 hely. Nem 
biztos, hogy az idısebb többet tud, mint a fiatal, aki esetleg besorolása alapján olcsóbb 
munkaerı.  
 
Bencze István: Jelenleg a társulási megállapodás jóváhagyásáról kell dönteni, a pénzügyi 
kötelezettségrıl késıbb.  
Szavazásra bocsátja a társulás megállapodást, melyet a képviselı-testület elfogadott és 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

92/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Csepel-sziget és 
Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás és Dömsöd Nagyközségi 
Önkormányzat közötti, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 21. és 34. §-
ában meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatok közös, kistérségi szintő 
ellátásáról szóló Együttmőködési Megállapodást az elıterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
A Képviselı-testület az Együttmőködési Megállapodásban foglaltakat magára 
nézve kötelezınek fogadja el. Vállalja a Megállapodás „III. A feladatellátás 
feltételrendszere” fejezet „2. A feladatellátás finanszírozása, a költségek 
viselése, megosztása” pontja szerinti és évente felülvizsgált költségek, pénzügyi 
hozzájárulás viselését, teljesítését. 
 
A képviselı-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a határozatról a 
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Munkaszervezetét 
értesítse. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
10./ Közép-Duna vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelı és Közszolgáltató  Zrt. 
pótbefizetés teljesítése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a KDV. 
elfogyasztotta azt a pénzt, amely az önkormányzatok befizetéseibıl rendelkezésére állt. A Zrt-
re vonatkozó rendelkezések szerint bizonyos tıke rész alá süllyedt a pénzmennyiség, ezért a 
tagönkormányzatoknak kell kiegészíteni lakosság arányosan. Dömsöd esetében  ez az összeg 
32.000.-Ft. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el,  a Képviselı-testület egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

.93/2010.(VI.30.) Kt.számú 
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Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete -mint a Közép Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelı és Közszolgáltató Zrt. (székhelye: 
8154 Polgárdi, Batthyány u.132.) tagja- kötelezettséget vállal arra, hogy a társaság 
saját tıkéjének kiegészítéséhez pótbefizetés címén 32.000.-Ft-ot megfizet a Közép 
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelı és Közszolgáltató Zrt-nek. 
 
A Képviselı-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtásáról intézkedjen. 

 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
11./ A Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ,  Nagyközségi Könyvtár, Dömsödi 
Sportközpont, Községi Vízmő Alapító Okirat módosítása 
Elıadó: Dr. Vörös Andrea körjegyzı 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Csikós Lászlóné: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy az Alapító okiratot a tavalyi testületi 
anyagban már megkapták, de egyéb okok miatt azon az ülésen nem tudott részt venni és nem 
volt birtokában az anyag. Pótlólag ezt megkapta. A most kézhez kapott anyagban az szerepel, 
hogy vezetı Csikós Lászlóné. Mind a múzeumnak, mind a könyvtárnak külön vezetıje van, 
aki felügyeli. 
 
Dr. Vörös Andrea: 2009-ben módosított a képviselı-testület az OMK. alapító okiratát, akkor 
az összes tevékenységet nevesítette, minden közmővelıdési tevékenység – beleértve a 
könyvtárat is – az OMK. része. Egy költségvetési szervnek egy vezetıje lehet, azon belül, 
mint intézményvezetı, az egyes részfeladatokat hogyan osztja meg, ki minek a felelıse, az 
saját döntése. Erre való az SZMSZ., de egy költségvetési szervnek egy felelıs vezetıje van.  
Az alapító okiratban biztosan nincs benne a vezetı neve, az Államkincstár határozatában már 
igen.  
 
Bencze István: Csikós Lászlóné problémája az, hogy a hatásköre alá tartozik a könyvtár és a 
múzeum és semmiféle betekintése nincs egyik intézménybe sem. Akkor került az OMK. 
hatásköre alá a könyvtár és a múzeum is, mikor a múzeum vezetıjének nyugdíjazása merült 
fel, s arról volt szó, hogy az OMK-ból átkerül valaki a múzeumba. Ezt a helyzetet tisztázni 
kell. Némi átcsoportosítás lesz a munkakörökben, ugyanis Fehér Lászlóné, a múzeum 
gondnoka ez évben nyugdíjba megy, s helyére szeptember 1-tıl Vass Ilona kerül áthelyezésre. 
Vass Ilona vezetése alá kerül a most kialakítás alatt lévı Petıfi utcai Petıfi ház is. 
 
Dr. Vörös Andrea: Alapító okirat módosításokra visszatérve elmondja, hogy csakis kizárólag 
a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet módosítása alapján felülvizsgált változásokat vezették 
át az alapító okiratokban.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az Oktatási és Mővelıdési Központ Alapító Okiratának 
módosítását.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
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94/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Oktatási és 
Mővelıdési Központ – Nagyközségi Könyvtár Alapító Okiratát az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (Ámr.) rendelkezései 
szerint felülvizsgálta, és a határozat mellékletének megfelelıen az Alapító okiratot 
módosítja. 
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy az intézmény Alapító 
Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat szerint készítse el. 
 
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı;  Csikós Lászlóné igazgató 
Határid ı: azonnal 

 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a Dömsödi Sportközpont Alapító Okiratának 
módosítását, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot:  
 

 
95/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsödi Sportközpont 
Alapító Okiratát az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) 
Kormányrendelet (Ámr.) rendelkezései szerint felülvizsgálta, és a határozat mellékletének 
megfelelıen az Alapító okiratot módosítja. 
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy az intézmény Alapító 
Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat szerint készítse el. 
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı; Béczi János igazgató 
Határid ı: azonnal 

 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Községi Vízmő Alapító Okiratának 
módosítását, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
 

 
96/2010.(VI.30.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Községi Vízmő Alapító 
Okiratát az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 
(Ámr.) rendelkezései szerint felülvizsgálta, és a határozat mellékletének megfelelıen az 
Alapító okiratot módosítja. 
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy az intézmény Alapító 
Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat szerint készítse el. 
 
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı; Jaksa Istvánné vízmő vezetıje 
Határid ı: azonnal 

 
 
Képviselıi hozzászólások 
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Korona Sándor: A múzeummal kapcsolatban a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületnek van 
a testülettel egy hosszú távú megállapodása, amely biztosítja, hogy a múzeum kiállítási része, 
ahol valamikor raktáraikat is kialakították, hogy az egyesület hivatalos bejegyzett központja.  
Ez a változás mennyire befolyásolja, illetve a programjaikat mennyire befolyásolja?  
 
Bencze István: Nem befolyásolja. Beszélt errıl a Vass Ilonával, tudomásul vette, ebbıl nem 
lehet probléma.  
 
Korona Sándor: Mint ismert, testületi döntés alapján kapta meg az Egyesület a dabi játszótér 
építési területet, az elmúlt héten jártak kint a Vidékfejlesztési Hivatalból a munkálatokat 
ellenırizni, mivel télen a hófedte területen nem volt látható, volt-e megkezdett munka, ezért 
két hete újabb fényképsorozatot készítettek, jegyzıkönyvet vettek fel, s újból indul minden 
elılrıl a 8-10 hónapos eljárással. Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy várhatóan a 
választások után fog a játszótér kialakulni, nem az egyesületen múlik.  
Közmunkával kapcsolatban, ha már kéri a lakos a portáján belüli esetleges kaszálási 
munkákat, nem lehetne megállapítani szolgáltatási díjat, s azt befizetné a pénztárba, ez is egy 
bevételi forrás lehetne.  
 
Bencze István: Nincs rá kapacitás, vannak dömsödi vállalkozók, oda irányítják.  
 
Korona Sándor: A dabi buszmegálló gondozatlansága kapcsán felmerült, hogy nem lehetne 
kialakítani egy rendszert, hogy ahol nagyobb tömegek megfordulnak, ott rendszeresen 
kaszálnák rendszeres idıközönként a területet. A dabi buszmegálló környéke minısíthetetlen. 
 
Varsányi Antal:  Van egy sorrend, s néha egy-egy esıs nap közbejön, azt gondolja, hogy 
gazos lehet a buszmegálló környéke, de nem minısíthetetlen. Holnapi napra van a 
buszmegálló környéke beütemezve.  
 
Korona Sándor: Úgy gondolta a rendszert, - melyet már az elmúlt évben is felvázolt, hogy egy 
körzetet kiadni egy öt fıs csapatnak és kiadni, hogy minden hónap 5. napjáig le kell vágni.  
Forgalmi lámpával kapcsolatban kérdezi, megoldható-e programozással, hogy este 20 órakor 
váltson át villogó sárgára, mert nincs forgalom és bosszantó és szabálytalanságra serkenti a 
közlekedıket, hogy ki kell várni a zöld jelzést.  
 
Bencze István: Írásban megrendelték, hogy este 8 órakor váltson a lámpa.  
 
Korona Sándor: Év elején megalakult egy ad-hoc bizottság az orvosi ügyelettel 
kapcsolatban, fél év eltelt, lehetne-e tájékoztatást kapni az eddigi lépésekrıl, a bizottság mire 
jutott. Volt ár országgyőlési választás, mi a meglátása bizottságnak?  
 
Bencze István: Az ad-hoc bizottság legalább három alkalommal ülésezett, legutóbb azt a 
feladatot kapta, hogy vizsgálja meg, ilyen vagy hasonló nagyságú település van-e az 
országban, aki egyedül mőködtet orvosi ügyeletet. Nem talált. Hasonló nagyságút sem, 10 
ezres városnál sincs.  
 
Korona Sándor: Lakosság részérıl olyan információja van, hogy az volt az egyetlen haszna 
ennek a fellángolásnak, hogy Ráckeve város sajá erıbıl, pályázatból felújítja az ügyeleti 
rendelıt,  igaz-e? 
 
Bencze István: Igaz a hír, saját erıbıl újítják fel.  
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Patonai Istvánné: Oktatási Bizottsági ülésen egyebek napirendi pont keretében a futball és 
serdülı futball körüli vitás helyzeteket próbálták tisztázni. Van egy aktív lelkes sportember – 
Gedeon Zsolt – Dömsödön, nem nagyon fért össze a már ott lévı edzıkkel, ennek próbáltak 
bizottsági ülésen pontot tenni a végére. 
 
Bencze István: Ciklus lezárásaként javasolja, hogy a bizottság egy ülésen Dömsöd 
sportéletével is foglalkozzon. Legyen ez egy külön ülés témája.  
 
(A képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen hatósági ügyben érkezett fellebbezéseket 
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       Dr. Vörös Andrea 
               polgármester       körjegyzı 


