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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 
15-én megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József, 
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Lázár József, Patonai Istvánné, Dr. 
Rókusfalvy Sylvia, Dr. Rostás Klára, Sallai Gábor, Szabó Andrea, Dr. Szabó  Gáborné 
képviselı, Dr. Vörös Andrea körjegyzı, dr. Bencze Zoltán aljegyzı, Zsoldos Gáborné 
gazdasági vezetı, Jaksa Istvánné Vízmő vezetıje, Mészáros Pálné Gr. Széchenyi István Ált. 
Iskola igazgató, Köntös Ágnes Dezsı Lajos AMI. igazgató, Orosz Lajosné óvodavezetı, 
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezetı, Vass Ilona   Dömsödi Hírnök fıszerkesztı.  
Dr. Schmidt Géza könyvszakértı, továbbá a jelenléti ív szerinti meghívottak.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, Dr. Schmidt Géza 
könyvszakértıt. Köszönti az intézményvezetıket,  valamint a bizottságok külsıs tagjait.   
Megállapítja, hogy a 14 képviselıbıl 12 képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az ülést 
megnyitja.  
Elöljáróban elmondja, hogy 4 évvel ezelıtt ebben a teremben tartották az alakuló ülést, most 
48 hónap elteltével a cikluszáró ülést is. 17 órakor ünnepi keretek között kerül sor a 2006-
2010. évi önkormányzati ciklus átfogó értékelésére.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

119/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközség Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza 
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 2010. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítésérıl 
4. Beszámoló az alpolgármester és a bizottságok 2006-2010. éves munkájáról 
5. Tájékoztató a Közalapítvány Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért, és a Dömsödért 
Alapítvány 2006-2010. I. félévben tevékenységérıl 
6. A Nagyközségi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
7. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, valamint szervezeti és mőködési 
szabályzatának módosítása 
8. Egyebek: 
8.1. A dömsödi 371/3 hrsz-ú ingatlan rendezése 
8.2. A dömsödi 4130 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
8.3. A PVCSV felszámolásával kapcsolatos önkormányzati részesedés elfogadása  
9. Önkormányzati hatósági ügyekben érkezett fellebbezések elbírálása (zárt ülésen) 
10. A polgármester 2006-2010. ciklust átfogó értékelése 
Felelıs: Bencze István polgármester 

 Határidı: azonnal 
 

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

120/2010.(IX.15.) 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 az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a délelıtt folyamán a 
KDV. Operatív Tanács ülésén vett részt, ahol a dömsödi hulladéklerakót érintıen is fontos 
döntést hoztak, tájékoztatták a jelenlévıket arról, hogy az unió elıtt van az a pályázat, 
melynek része a dömsödi hulladéklerakó telep is.  
Tájékoztatja  még a képviselıket arról, hogy szeptember 6-án megérkezett az önkormányzat 
számlájára a 19 millió Ft., melyet az utas pályázatokhoz elılegezett  az önkormányzat.  
 
A  napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

121/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti idıszak 
eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

3./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítésérıl 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: A Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, 
elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Schmidt Géza szakértı: A szakértıi véleményt kiegészítve elmondja, hogy nehéz 
pénzügyi feltételek mellett kellett gazdálkodnia az önkormányzatnak. A bevételek 
teljesítésénél van egy meghatározott bevételi forrás az iparőzési adó. Az elızı kormány 
intézkedése következtében az iparőzési adóval kapcsolatos feladatok az APEH. veszi át. Arra 
hívta fel a vállalkozókat, hogy a tavalyi adóbevallásokban a plusz befizetéseiket igényeljék 
vissza az önkormányzattól, mert ezzel a továbbiakban központilag nem kívánnak foglalkozni. 
Dömsödön is sokan éltek ezzel a lehetıséggel, s 8,2 millió ft-ot tett ki az az összeg, amit 
vissza kellett utalni, emellett van egy felszámolás alatt lévı vállalkozás, ebbıl eredıen 
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további összeget kell visszautalni. Ez csökkenti az iparőzési adó tárgyévi bevételét, s azt 
eredményezi, hogy év végén a többi bevétel teljesítése miatt kiesés lesz. Kiemelte, hogy az 
adóbehajtási munka hatékony, a gépjármőadó tartozások behajtása is jelentısen pozitív 
irányba mozdult el. Kiadás oldalon azt állapította meg, hogy takarékos, megfontolt 
gazdálkodás érvényesült mind a polgármesteri hivatalban, mind az intézményekben. A 
legalapvetıbb feladatok akár  a mőködtetés területén, a beruházások  fejlesztések, tervezett 
feladatait is beleértve, év végéig teljesülni fognak. Pénzügyi nehézséget okozott a 
beruházásoknál az, hogy utófinanszírozás érvényesül, az önkormányzatnak meg kell 
elılegezni a  számla kiegyenlítését, ehhez hitelt kell felvenni. Most – polgármester úr 
tájékoztatása szerint - az önkormányzat számlájára visszakerült ez az összeg, amely azt 
eredményezi, hogy a III. negyedévben várhatóan valamivel kevésbé nehéz lesz a 
finanszírozási helyzet, de nem gondtalan. Év végén a korábbi évekhez hasonlóan várhatóan 
lesznek kifizetetlen számlák, remélhetıleg nem haladja meg az elızı évi mértéket.  
Összességében megállapítható, hogy Dömsödön megfontolt gazdálkodás érvényesült, az 
elıterjesztés részletes, megfelelı tájékoztatást nyújt a képviselıknek. A tájékoztatót 
elfogadásra javasolja.  
Cikluszáró ülésrıl lévén szó, nem feladata ugyan a képviselı-testület munkájának értékelése, 
látva a többi települések helyzetét, a testületek munkáját, pozitív értelemben kiemeli Dömsöd 
képviselı-testületének munkáját. Pénzügyi kérdésekben mindig azt tapasztalta, hogy 
megfontolt döntések születtek, a gazdasági bizottság jól elıkészített, megfelelıen részleteiben 
is megtárgyalt elıterjesztések kerültek a testület elé, melyek segítették munkáját. Kívánja, 
hogy minél többen a következı ciklusban is hasonló feladatokkal megbízva a lakosság által 
tudják végezni ezt a munkát, hogy ez a megfontolt irányítás, azok az eredmények, amelyek 
megvalósultak, tovább folytatódjanak.  
 
Bencze István: Megköszöni a szakértı értékelését.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: A Gazdasági bizottság tárgyalta az anyagot. A félév 
mellett az aktuális idıszak eseményeit is áttekintették. Választási év lévén beszéltek arról is, 
hogy az önkormányzatnak kötelessége a jelenlegi pénzügyi helyzetet nyilvánosságra hozni, 
ebben a jelentésben fıbb vonalaiban errıl van szó. A bizottsági ülésen a hitelekre, 
hitelkamatokra tértek ki, arra, hogy ez a nehéz gazdasági helyzet milyen terhet ró pluszban a 
mőködésre. Arról beszéltek, hogy a két nagy projekt, a belvíz és az utas pályázat mőszakilag 
elkészült, megkezdték az elszámolást, hitelt vettek fel az önrészre, egy év kellett ahhoz, hogy 
az utolsó forintot is megkapják a központi költségvetésbıl. Ez a két tétel a mőködésbıl 
hiányzott.  
A 2010. évi költségvetést 30 millió ft forráshiánnyal hagyta jóvá a képviselı-testület, s ez 
jelentısen összegében nem is csökkent. A forráshiányra hitelt nem vettek fel, emellett a 
költségvetési rendelet az intézmények esetében azt tartalmazta, hogy az elızı évihez képest 
megfelezte a beszerzési keretet és a béralapból megtakarítást kellett eszközölni. Rá voltak 
kényszerítve, hogy idıarányosan és csak a legszükségesebbeket pótolják, és javítassák meg. 
Bizottsági ülésen is megállapították, hogy a plusz bevételek a központi költségvetésbıl 
származtak, legnagyobb részben a közmunkaprogram, szociális segélyezés. Az intézmények a 
pályázati lehetıségeket kihasználták. Beszéltek a bevételeknél az iparőzési adó 
vonatkozásában az elıirányzatot nem fogják tudni beszedni. 
A költségvetési terv a módosításokkal együtt tükrözi a lehetıségeket, a helyzetet, a 
következıkben szó lesz a négy év alatt elért eredményekrıl, problémákról. Négy évvel ezelıtt 
volt az óvoda beruházás, akkor is nagyon nehéz körülmények között gazdálkodott az 
önkormányzat, akkor is a mőködés terhére meg kellett elılegezni sok mindent. Ezt a ciklust 
hitelek sorozatával zárják le, ez más jellegő hitel, a  mőködésben most nincsenek ilyen 
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problémák, a 19 millió ft-os támogatás helyére tette a dolgot, rendezték az összes tartozás, a 
kifizetetlen számlákat. A 20 millió ft-os mőködési hitel 2012. évben jár le, a mostani 
projekteket úgy ütemezték, hogy a törlesztés akkor kezdıdjön. A hitelek kapcsán a 
kamatterhekrıl beszéltek a bizottsági ülésen. Táblázatok tartalmazzák, hogy kamatterhekre 
mennyi összeget terveztek. Csatornahitelek miatt kell kamatot fizetni, a fejlesztési hiteleknek 
van kamatterhe, felvették az áthidaló hitelt a játszótérhez, elızı évben a folyószámla hitelt 45 
millió ft-ra emelték, havonta a likviditás miatt a munkabért hitelt is igénybe veszik.  
Bizottság ülésen beszélteka csatorna kezességvállalásról. A költségvetésbe 2009. évben 
beállítottak 30 millió ft. nagyságot, a 2010. évben is benne van céltartalék címén, melynek 
bevételi oldalon a hitelfelvétel a fedezete. Jelenleg 31 millió ft. hiányzik a decemberi 
tıketörlesztéshez, ebbıl 2 millió ft. a kamat, ez a költségvetésben rendelkezésre áll. 29 millió 
ft. hiányzik most. A lakosság kétféle módon fizeti a hozzájárulást, egy részük a társulatba, 
másik részük a Fundamentába. Sajnos mindkettı esetben jelentıs a hátralék, ezek behajtása 
folyamatban van, ez fog a késıbbiekben fedezetet nyújtani a hiteltörlesztésre. 
 
Dr. Schmidt Géza szakértı: Értékeléshez hozzátartozik, az, hogy a képviselı-testület 
megalapozott döntéseket tudjon hozni, ehhez a hivatal nagymértékben hozzájárult. Minden 
esetben pénzügyileg, számszakilag, gazdaságilag meglapozott elıterjesztések kerültek a 
testület elé. Ez nem csak erre a ciklusra jellemzı, a korábbiakban is ezt tapasztalta. Ezért 
elismerés illeti a hivatal vezetését és a hivatal munkatársait, akik precíz és megbízható munkát 
végeznek, a testület mindenkor nyugodt lehetett abban, hogy az adatok teljes mértékben 
megalapozottak, megbízhatóak.  
 
Bencze István: Egyetért az elmondottakkal és fontosnak tartja ezt a kiegészítést, fontosnak 
tartja azt is, hogy a ciklus lezárásaként egy olyan pénzügyi helyzettel, olyan pénztárral adják 
át az új önkormányzatnak a  község vezetését, ami az elmúlt négy évhez illik. A képviselı-
testületnek nem lesz könnyő a 2011. költségvetést úgy összeállítani, hogy ne sérüljön semmi, 
amit fontosnak tartottak az elmúlt négy évben.  
A képviselıtársak nevében is megköszöni a gazdasági vezetınek és munkatársainak azokat – 
a hozzá nem értık számára is érthetıen összeállított – anyagokat, amely alapján az 
önkormányzat gazdálkodását illetıen megalapozott döntéseket tudtak hozni. Ezt kéri a jövıre 
nézve is a gazdasági iroda munkatársaitól.  
 
Bencze István: A csatorna beruházás hitellel kapcsolatban elmondja, hogy Fekete Tiborral, a 
Viziközmő Társulat elnökével a jövı héten tárgyalást folytatnak a Fundamenta vezetıivel, 
hogy megoldást keressenek azoknak a szerzıdéseknek a felmondására, amelyeket nem 
fizettek az ingatlantulajdonosok.  
 
Varsányi Antal: Az év elején borúlátó volt, de egy elıreláthatólag nehéz év folyamán 
mostanra egy kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz jutottak, és az év végére kezelhetetlen 
problémák nem várhatóak. Ez elsısorban a képviselı-testület mellett a polgármesteri hivatal 
dolgozóitól is függött. A csatorna beruházás kapcsán kiderültek olyan bekötések, amelyek 
illegálisak, olyan vállalkozások részérıl, akiktıl kritikák érték az önkormányzatot, miért nincs 
ez, az,. Nem szerencsés dolog az, a választott képviselı, a választói felé kritikával élni. A falu 
elımenetele függ a képviselı-testülettıl, polgármestertıl, a gazdasági vezetıtıl, a falu 
lakosságtól. Ha a falu lakossága törekszik arra, hogy jogkövetı állampolgár legyen, akkor a 
falu vezetése is. Komoly emberektıl elvárható az, hogy a csatorna bekötése kapcsán legalább 
tájékoztassák a megfelelı szerveket, hogy rákötnek.  
Megköszöni a könyvszakértı támogató munkáját, felhívta a figyelmet a veszélyekre, s 
elvégezte azt a munkát magas szinten amit segítette a testület munkáját.  



 5

 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a 2010. évi költségvetés I. féléves teljesítésérıl szóló 
tájékoztatót. 
 
A  Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

122/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gazdasági Bizottság 
javaslatát, és a könyvvizsgáló szakértıi véleményét figyelembe véve, az önkormányzat és 
intézményei 2010. évi költségvetésének elsı féléves teljesítésérıl szóló tájékoztatást 
mellékleteivel együtt elfogadja. 

 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
4. Beszámoló az alpolgármester és a bizottságok 2006-2010. éves munkájáról 
(Írásbeli elıterjesztések csatolva) 
 
Ügyrendi Bizottság 
Dr. Rostás Klára elnök: Elmondja, hogy a bizottság visszatérı feladatainak elvégzéséhez sok 
esetben segítséget kapott a hivatal köztisztviselıitıl. Megköszöni a hivatal köztisztviselıinek 
a bizottság munkájához nyújtott segítségét.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

123/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Ügyrendi Bizottság 2006-
2010. idıszakban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
Gazdasági, Mőszaki-Fejlesztési Bizottság 
Bencze István: A bizottságok közül az egyik bizottság volt, akinek a legnehezebb dolga volt 
a négy év során.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

124/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gazdasági Mőszaki 
Fejlesztési  Bizottság 2006-2010. idıszakban végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
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Alpolgármester beszámolója 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

125/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az alpolgármester 2006-2010. 
idıszakban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
 
Oktatási és Sport Bizottság  
 
Bencze István: Segélyezéseket tekintve az Oktatási Bizottság és a Népjóléti Bizottság is 
gyakran került nehéz helyzetbe.  
 
 Varsányi Antal: A bizottság elnöke nem igazán akarta elvállalni a bizottság elnöki 
tisztséget, de a négy év alatt jól megfelelt a munkának.  
 
A beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátott a beszámolót, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

126/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Oktatási, Közmővelıdési 
és Sport Bizottság 2006-2010. idıszakban végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
 
Népjóléti Bizottság 
Bencze István polgármester: Hasonlóan az Oktatási bizottsághoz, elmondható, hogy a sok 
esetben került nehéz helyzetbe, úgy a segélyek elbírálásánál, mint egyéb döntések során.  
 
Lázár József elnök: Érdekes számhalmazt győjtöttek össze a négy évrıl, érdekes lett volna, 
ha kigyőjtik, hogy évrıl évre hogyan emelkedik a segélyezettek száma, sajnos egyre csak 
emelkedik. Egy új támogatási rendszert vezettek be, azok részére, akik tényleg rászorulnak, 
ingyenes, illetve kedvezményes étkeztetést biztosítottak. Jelenleg 40-50 körül mozog azok 
száma, akik ingyenes étkeztetésben részesülnek. Az ezt megelızı ciklusban szintén a 
Népjóléti Bizottság elnöke volt, amikor is 2 fellebbezés volt, ebben a ciklusban 35 
fellebbezés. Megköszöni azoknak, akikkel  48 hónapon keresztül együtt dolgozott, 
megfeszített munka volt szívük szerint úgy dönteni,  hogy senkinek az érdeke ne csorbuljon.  
 
Korona Sándor képviselı: Kéri, hogy a beszámoló mellett tegyék közzé a Dömsödi 
Hírnökben azt is, hogy támogatás nemenként mennyi az az összeg, amit az állam biztosít és 
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mennyit kellett az önkormányzatnak mellé tenni. Legalább százalékos arányban tájékozódna a 
lakosság.  
 
A  napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a Képviselı-testület elfogadott és 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

127/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Népjóléti Bizottság   2006-
2010. idıszakban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
 

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság  
 
A beszámolóval kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

128/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 2006-2010. idıszakban végzett munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
Bencze István polgármester: A beszámolók kapcsán az önkormányzat két alapítványának 
mőködésérıl szóló tájékoztatót  
A következı képviselı-testület dönt, hogy mi lesz az alapítványok sorsa, illetve a következı 
testületre vár az a feladat, hogy ezeket az alapítványokat olyan állapotba hozza, hogy a 
dömsödi önkormányzatot, a dömsödi embereket szolgálja.  
 
Bús András: A beszámolókat kiegészítve elmondja, hogy az 1994-98.- közötti idıszakban 
bízta meg a polgármester az alapítványok mőködésének kezelésével. 2004. óta nem dolgozik 
Dömsödön. Legutóbb 2006. májusban számolt be az alapítványok mőködésérıl. Az írásbeli 
anyagból kitőnik, hogy az alapítván, sem a Felügyelı Bizottságnak nem volt tagja, megbízási 
szerzıdés sem született. A kuratórium tagjai a továbbiakban nem kívánnak részt venni a 
munkában, s maga részérıl is egyéb elfoglaltságára tekintettel nem tudja a továbbiakban 
vállalni ezt a feladatot. 2010. szeptember 30-ig a zárást elvégzi, s egy átadás-átvétellel az 
alapítónak visszaadja a dokumentumokat.  
 
Bencze István: Konkrét megbízás hiányának ellenére is nem kevés munkát fektetett az 
alapítványok kezelésébe, megköszöni az eddig végzett munkát. A kuratórium lemondása 
miatt újra kell szervezni az újonnan felálló képviselı-testületnek.  
 
Bús András: Az akkori vezetés úgy döntött, hogy az önkormányzat indíttatására létrehozták a 
polgárırséget, majd a közalapítványokat – Dömsödért Alapítvány – idıközben létrejött a 



 8

Sulipersely, Pro Musica Alapítvány, majd a Tőzoltó egyesület is létrejött. Ezeket a Pest 
megyei Bíróság nyilvántartásba vette, önálló adószámot kaptak, ettıl fogva él s a bevallástól 
kezdve mindent intézni kell. Sok az átfedés az alapítványok és az egyesületek között, ezeket 
újra át kell gondolni, esetleg lecsökkenteni.  
 
Lázár József: Mivel átfedések vannak, nem lehetne egységes alapítványi csoportba 
összegyőjteni, akinek azonos képviselıik vannak, össze lehet ezt vonni valamilyen módon?  
 
Bús András: A Dömsödért Alapítvány céljai voltak a kultúra, sport, gyermek és 
ifjúságvédelem, oktatás, közbiztonság, s mikor címkézett pénzek érkeztek különbözı 
szervezetek részére, a kuratórium oda figyelt, hogy célhoz érjen, az kapja meg, akinek 
adományozták. Az iskolai alapítványokat magánszemélyek hozták létre, ezeket pedig az 
önkormányzat.  
 
Lázár József: A végelszámolásban sok az azonos szám,a közalapítvány és a közbiztonságért 
alapítvány esetében,  egy és ugyanaz a kettı? 
 
Bús András: Két különbözı. Mint említette az utóbbi 3-4 évben bankszámla vezetésére 
kötelezettek, ezek a hitelintézet által felszámított havi zárlati költségek. Mivel nem volt 
forgalom a bankszámlán.  
 
Bencze István: Felmerült, hogy a jövıben megpróbálják egy alapítványba tömöríteni a 
jelenlegi 3-5 alapítványt. Ez egyetlen dolgot vet fel, megcímkézve lehet konkrét célra 
bármiféle adományt, egyedül az 1 %-ot nem.  
 
Bencze István: Összehívják a kuratóriumokat, s lehet, hogy a  könyvelés, a szabályszerőség 
miatt egy „Dömsödért”  Alapítványba kell tömöríteni és úgy propagálni a Hírnökön keresztül, 
hogy bármilyen célra érkezik adomány, eljuttatják a címzetthez.  
 
Patonai Istvánné: Nem tudja, hogy arányaiban mennyi folyik be egyéb adományokból, 
mennyi az 1 %-ból, túlnyomó rész az 1 %-ból folyik be pénz, az iskolának minden féle 
kiadáshoz ez nagyon fontos, az 1% címkézés nélkül meg az alapítványba.    
 
Bencze István: Úgy gondolja, hogy az 1 %-kal kapcsolatban van tapasztalatuk, mennyi folyik 
be egy-egy alapítványhoz,  
 
Varsányi Antal:  Annak ellenére, hogy az utóbbi idıben nem igazán mőködtek ezek az 
alapítványból az 1 %-ból folyt be pénz a minimális mőködés ellenére is. Óriási propagandát 
kell kifejteni. Egyetért azzal, hogy az elaprózás nem biztos, hogy jó, lehet, hogy nem az 
összeset kellene összevonni. Volt egy év, mikor a közbiztonságért alapítványra fel lehetett 
ajánlani, a másikra nem, mert nem ment be idıben a beszámoló.  
 
Korona Sándor: Eléggé kényes kérdés összevonni alapítványt és meghatározni feladatokat, 
civil kezdeményezésként jöttek létre, kezdeményezni kellene a testületnek, hogy hogyan 
tudná ezeket a funkciókat mőködtetni, hogy életképesek legyenek, úgy megtölteni, hogy az 
emberek lássák, hogy ezek az alapítványok mőködnek. A „Még 1000 év Dömsödért” 
Egyesület 15 éve küzd, hogy fennmaradjon, programokat mőködtet, pénzt kapnak az 
egyesületen keresztül, sok pénzt kaptak az önkormányzat intézményei  is az egyesületen 
keresztül, a címkézett pénzek is futhatnak át egy külsı civil szervezeten, s élvezhették az 
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elınyét, hogy közhasznú szervezet voltak elsıként a faluban, a Dömsödért Alapítvány késıbb 
lett közhasznú szervezet.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatót, melyet a Képviselı-testület elfogadott és 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatokat:  
 
 

129/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Közalapítvány Dömsöd 
Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány 2006-2010. I. félévben végzett munkájáról 
szóló tájékoztatását elfogadja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
 
130/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsödért Alapítvány 
2006-2010. I. félévben végzett munkájáról szóló tájékoztatását elfogadja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
 

 
6. A Nagyközségi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Orosz Lajosné óvodavezetı az elıterjesztést kiegészítve szakmailag indokolta a módosítását 
szükségességét, s elmondja, hogy az óvoda olyan sajátos nevelési igényő gyermekek ellátását 
vállalta fel, akiknek az ellátását az alapító okirat szerint nem vállalhatták fel, ezrét 
normatívától esetek el, pénzügyi háttere van tehát a módosításnak. Az átvezetést követıen 
hozzájuthatnak ezekhez a pénzekhez.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

131/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagyközségi Óvoda 
Alapító Okiratát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján felülvizsgálta, 
és a határozat mellékletének megfelelıen az Alapító okiratot módosítja. 
 
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a Nagyközségi Óvoda 
Alapító Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat szerint készítse el. 
 
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı; Orosz Lajosné óvodavezetı 
Határid ı: azonnal 
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7./ A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, valamint szervezeti és mőködési 
szabályzatának módosítása 
Elıadó: Dr. Vörös Andrea körjegyzı. 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Az írásbeli elıterjesztésben részletesen összefoglalták, mik 
indokolják az alapító okirat módosítását. Az óvoda alapító okiratának módosításából adódó 
változásokat is át kell vezetni a hivatal alapító okiratán. A státustörvényt is hatályon kívül 
helyezték, így az alapító okirat preambulumát is ennek megfelelıen módosítani szükséges. Az 
Ámr. módosítás megváltoztatta az önkormányzati tevékenység besorolását, a kiegészítı, 
kisegítı tevékenység kört megszünteti, ezért ezeket a tevékenységeket az alaptevékenységek 
közé emelték be. 
  
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

132/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elvégezte Dömsöd 
Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálatát, és a határozat 
mellékletének megfelelıen az Alapító okiratot módosítja. 
 
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat szerint készítse el. 
 
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı 
Határid ı: azonnal 

 
 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı az SZMSZ. módosításával kapcsolatban elmondja, hogy a 
módosítás indokolását az írásbeli elıterjesztés tartalmazza, döntıen ezt is a költségvetési 
szervek gazdálkodásával kapcsolatos jogszabályok módosítása tette indokolttá. Ezen kívül 
tavaly volt az  átfogó pénzügyi gazdasági belsı ellenırzés, a belsı ellenır itt megfogalmazott 
javaslatait építették be a szabályzatba. Továbbá a szervezetfejlesztési projekt eddigi 
tapasztalatai alapján átfogóan felülvizsgálták az SzMSz-t. Tekintettel arra, hogy a módosítás 
átfogó az új szervezeti és mőködési szabályzat fejezeteit részletesen ismerteti. 
(Ezek után részletesen ismertette a Szervezeti és Mőködési Szabályzat felépítését, fıbb 
tartalmát.) 
 
Korona Sándor: Folyamatban van a szervezetfejlesztési pályázat, van-e hatása már? 
 
Dr. Vörös Andrea: A körjegyzıségi beszámoló alkalmával – szeptember 29-én – részletes  
tájékoztatást ad  a program eddigi  végrehajtásáról, eredményeirıl. A program hivatalos 
zárását november közepére tervezik. 
 
Korona Sándor: Ha lezárul, hatással lesz az SZMSZ-re?  
 
Dr. Vörös Andrea: A most beterjesztett Szervezeti és Mőködési Szabályzat már tartalmazza 
ezeket a változásokat. Ezek mellett több más hivatali szabályzat, munkaköri leírások, 
eljárásrendek stb. módosítása folyamatosan megtörtént. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását, melyet 
a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

133/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja, Dömsöd 
Nagyközség Polgármesteri Hivatala államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009.(XII.19.) Kormrendelet (Ámr.)  szerint módosított Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát annak mellékleteit és függelékeit, továbbá a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjét jóváhagyja. 
 
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı 
Határid ı: azonnal 

 
 
8. Egyebek: 
8.1. A dömsödi 371/3 hrsz-ú ingatlan rendezése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Varga Judit mőszaki tanácsos: Az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy egy meglévı 
állapotot kell rendezni. Az átvágás területének Duna-parti része önkormányzati tulajdonban 
van a Középsı útig. A Középsı úttól a Kis-Dunáig rendezetlen a  terület, magántulajdonban 
van, azon közmővek aszfaltos út is van. Ezt szeretnék rendezni, elsı lépcsıben a 371/3 hrsz-ú 
ingatlant. A terület egy része – amit útként használnak, az magántulajdon, van olyan 
önkormányzati út, amit pedig az állampolgár használ saját tulajdonként. Ezt egy 
csereszerzıdéssel szeretnék rendezni. 
 
Bencze István:  Egy cserérıl lenne szó, amennyit az önkormányzat ad, annyit kapna. Ez egy 
elsı lépés ennek a területnek a rendezésére. Több hasonló ingatlan van, ahol az önkormányzat 
használja a magántulajdont és viszont.  
 
Varsányi Antal:  A Bizottság nem volt határozatképes, de a jelenlévık támogatták ezt a 
rendezést. Kéri, hogy a jövıben azok részére, akik nem ismerik a térképet, támpontként 
jelöljék meg legalább az égtájat a térképen. Bizottsági ülésen felvetıdött, hogy az 55 m2 
területet – mely egy háromszög – ajánlják fel telek kiegészítésre.  
 
Varga Judit mőszaki tanácsos: Az 55 m2 területet nem Vincze Nándorné használja, akivel a 
csereszerzıdést kívánnak kötni, ezt másik ét fél használja, ezt külön eljárásban szeretnék 
lebonyolítani. Ez az 55 m2 a 371/8, 371/9  hrsz-ú ingatlan telek kiegészítése lenne.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

134/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselı-testülete a dömsödi 371/3 hrsz-ú 
iigatlan rendezése érdekében csereszerzıdést kíván kötni a GEODOLIT 2005 Bt. által 



 12

készített 83/2010. munkaszámú területrendezési javaslatnak megfelelıen Vincze 
Nándorné és Vincze Nándor 2310 Szigetszentmiklós Jókai u. 25/b szám alatti 
lakosokkal. 
A csereszerzıdésben Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a tulajdonát képezı 351/2 és 
395 hrsz-ú ingatlanokból összesen 223 m2 nagyságú területrészt ad át Vincze Nándorné 
és Vincze Nándornak, az ı tulajdonukat képezı 371/3 hrsz-ú ingatlan 223 m2-es 
területrészéért cserébe. 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületet felhatalmazza a polgármester 
a csereszerzıdés megkötésére. 
 
Felelıs: polgármester 
Határid ı: 2010. október 31-ig 

 
8.2. A dömsödi 4130 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: A legutóbbi ülésen a képviselı-testület döntött ennek az 
ingatlannak az értékesítésérıl egy másik vevı részére. A vevı idıközben vásárlási 
szándékától elállt. 
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a vevı a testületi 
ülést követıen felkereste a hivatalt és közölte, hogy nem kívánja megvásárolni az ingatlant, 
hozott egy ügyvéd által ellenjegyzett okiratot arra vonatkozóan, hogy Hegedős Tibor kívánja 
változatlan vételáron megvásárolni az ingatlant. Egyeztetést folytatnak a vevıvel, amennyiben 
a képviselı-testület támogatja, hozzák az ügyvédet saját költségükre, s a vételárat egy 
összegben kifizetik.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

135/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonát képezı dömsödi 
4130 hrsz. alatti, 351 m2 területnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezéső 
ingatlant érétkesíteni kívánja Hegedős Tibor 1048 Budapest, Székes u. 1. IV. em. 13. 
szám alatti lakos részére 2.260.440-Ft-os áron. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert adásvételi szerzıdés 
megkötésére. 
 
A képviselı-testület a 11/2010. (VIII.11.) Kt.számú határozatát egyidejőleg jelen 
határozattal hatályon kívül helyezi. 
 
 
Felelıs: polgármester 
Határid ı: 2010. szeptember 30-ig. 

 
8.3. A PVCSV felszámolásával kapcsolatos önkormányzati részesedés elfogadása 
Elıadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
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dr. Bencze Zoltán aljegyzı az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Pest megyei Víz és 
Csatornamő Vállalat felszámolás befejezıdött évekkel ezelıtt, a felszámolónál maradtak 
kiosztatlan vagyonrészek. A felszámoló idıközben elhalálozott. Ez egy felszámoló cég, a 
hagyatéki eljárás eddig húzódott, eddig letétben volt. A jogutód megkereste az 
önkormányzatokat, hogy szeretnék ezt az összeget – 434.156.-Ft.-ot – kifizetni. Ennek 
elfogadásáról kell dönteni a képviselı-testületnek. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több  hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

136/2010.(IX.15.) Kt.számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pest Megyei Víz- és 
Csatornamő Vállalat végelszámolása során 2006. november 15-i elfogadott 
vagyonfelosztási javaslat szerinti 434.156-Ft készpénzt, mint a Pest Megyei Víz- és 
Csatornamő Vállalat felosztott de még ki nem fizetett vagyonából rá jutó hányadot 
elfogadja. 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete ha a fenti összeg részére 
maradéktalanul kifizetésre kerül a a Pest Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat 
végelszámolásával kapcsolatban további követelést nem támaszt szegedi Pál 
végelszámoló és örököseivel szemben. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2010. szeptember 30-ig. 
 

 
Bencze István polgármester tájékoztatja a Képviselı-testületet arról, hogy – mint ismert – 
Katanics Sándor r. ezredes nyugállományba vonult. A Pest megyei Rendır-fıkapitány 
augusztus 1-i hatállyal a kapitányság vezetésével megbízta Dr. Csipler Norbert r.ırnagyot.  
 
Lázár József: Van-e lehetıség a hátralévı egy-két hétben felszólítani a Rákóczi úti malom 
tulajdonosait, rendezzék a malom helyzetét. Hajléktalanok lakják, ott végzik el 
szükségleteiket, hihetetlen, amilyen rombolás ott folyik. Néhány éve húzódik ez az ügy, van-e 
joga az önkormányzatnak, képes-e megoldani?  
 
Bencze István: Van-e valamilyen dokumentuma, nyilvántartása az önkormányzatnak, vagy 
be tudnak-e szerezni a tulajdoni hányadokról. Ha igen, a három legnagyobb arányban 
tulajdonnal rendelkezıt kérjék fel arra, hogy próbáljanak meg olyan állapotot teremteni, 
amely a környék lakóinak biztonságát segíti elı.  
 
Korona Sándor: Sajnálatos, és döbbenetes, hogy Dömsödöt is elérte az, hogy kábítószer 
fogyasztók vannak a faluban, sokan profitálnak ebbıl. Szeretné, ha felszólítanák a Kertész 
utcában – a sörgyár mögötti –  ingatlan tulajdonosát, kezdjen vele valamit, mert esténként, 
buli után ott vannak a különbözı találkák. Az ott lakókat zavarja, egy gócfészek.  
 
Bencze István: Ez az információ új számára, intézkedni fognak.  
A polgármesteri tájékoztatóból kimaradt, hogy az utóbbi napokban folytatott egyeztetı 
megbeszélést Poromb Péter vállalkozóval a dabi buszöböl megvalósításával kapcsolatban. 
Bizonyos feltételek között átvállalja a megvalósítást, melyhez a Közútkezelı hozzájárulását 
adta.  
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Korona Sándor: Ez az ígérvény 2006-ban is elhangzott, hogy meg fog épülni, s nem épült 
meg. Poromb Péter részérıl akkor is elhangzott, mikor készült a központ, a térkövezés, hogy a 
dabi buszöblöt el fogja készíteni, ez elmaradt. Valamilyen garancia legyen, hogy 
megvalósuljon, áldatlan állapot van évek óta.  
 
 
10. A polgármester 2006-2010. ciklust átfogó értékelése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester köszönti a cikluszáró ünnepi testületi ülésre érkezetteket.  
Egy olyan idıszakban voltak képviselık, polgármester, intézményvezetık, referensek, egy 
olyan négyéves ciklusban, amely a rendszerváltozás utáni 5 ciklusból a legnehezebb idıszak 
volt. Erre az idıszakra esett a világgazdasági válság, amely kihatott az önkormányzat 
munkájára is, lehetıségeinkre is. Mindenki elıtt ismeretes, hogy 2006 év végére mintegy 100 
millió ft. hiányzott a költségvetésbıl, a mőködésbıl. Ez nem az elızı testület hibájára 
vezethetı vissza, hanem az óvoda beruházást követı más egyéb kiadások akkor csúcsosodtak 
ki, akkor csapódott le. Ezt kezelni kellett, egy olyan racionalizálási programmal, együttes 
gondolkodással, melye magalapozta a következı három évet. Elmondható, hogy a négy évvel 
ezelıtt vállalt kötelezettségnek eleget tettek. Az írásbeli elıterjesztés a testület közös négy 
évérıl szól.  
A beszámolóban is kitért az alpolgármesterre és megerısíti, hogy az alpolgármesteri választás 
jó döntés volt, bármikor nyugodtan rá tudta bízni a feladatokat, helyt állt. Ilyen nehéz 
körülmények között ilyen eredményeket produkáltak, tisztességgel zártak minden évet, a 
fejlesztésekben is jelentıs dolgokat értek el közösen, amely a település javára szolgált. 
A hivatal és az intézményvezetık mindenben partnerek voltak, a képviselı-testület által 
eldöntöttek végrehajtásában, melyért köszönetet mond.  
A következı képviselı-testület összetételétıl függetlenül ezután még nagyobb felelısséggel, 
az eddigieknél nagyobb gondokkal kell szembenézni.  
A bizottságok külsıs tagjai nagy segítésére voltak a bizottságoknak. Itt köszöni meg a hivatali 
referensek munkáját, akik a bizottsági munkát elıkészítették,  
Volt három vezetıtársa, a körjegyzı, aljegyzı és a pénzügyi vezetés – Zsoldos Gáborné, 
Jaksa Istvánné – akik segítségével igazgatta a települést. Megköszöni azt a munkát, amit 
kapott tılük, úgy a testületi ülések elıkészítését, a pénzügyek bonyolítását, mindent, ami 
segítségükre volt az elmúlt négy évben.   
 
Korona Sándor: Mint egy éve lévı képviselı, külsı szemlélıként, képviselıként is tud a 
munkáról. Egyet szeretne megköszönni, elismerni, hogy  minden vita, minden nagyobb 
ellenállás ellenére ez a testület egy korábbi folyamatsornak, elképzeléseit elkezdte 
megvalósítani. Voltak programok, tervek, megvolt a folytonosság. Másik dolog, olyan 
események, olyan beruházások megrekedtek, amelyek a falunak a bevételét növelhették 
volna, munkahelyeket teremtettek volna, de az biztosan a gazdasági válságnak, a kialakult 
társadalmi körülménynek köszönhetı, hogy nem valósulhatott meg. Ezt a következı 
testületnek kellene pótolni.  
2006-ban a csatorna beruházásról megjelent a falu lakosság elıtt, hogy 360 millió ft-os 
készfizetı kezességet vállalt a testület. Ez az év egyik meghatározója lesz a fennmaradó 
résznek a kifizetése. Kéri, hogy a képviselı-testület az újságban tárgyszerően közölje ezt a 
lakossággal. A beszámolót korrektnek tartja, s örül, hogy a település ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben ilyen eredményeket tudtak elérni, ehhez csak gratulálni tud.  
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Varsányi Antal: Ez a ciklus a rendszerváltás utáni ötödik ciklus, s ezzel egy folyamat lezárul, 
a képviselık száma lecsökken. Ezzel egy idıben néhány feladatot is átszervez a kormány, 
errıl még nincs konkrét tudomás. Maga részérıl szívesen látta volna  ezen az ülésen azokat a 
képviselıket, polgármestereket, akik a rendszerváltásig visszamenıleg ezt a tisztséget ellátták.  
A képviselıi munka tartást ad, de ez nem csak tisztség, hanem kemény munka. Ezt a kemény 
munkát úgy tudták elvégezni, hogy voltak elıdök, akiknek voltak terveik, elképzeléseik. 
Pénzügyi nehézségek mindig voltak, de nem úszott el a település, több más településhez 
hasonlóan. Itt szeretné megköszönni az elıdöknek, s emlékezni azokra, akik már nem 
lehetnek közöttünk. A jövıre nézve, ilyen létszámmal, ilyen összetételben biztosan nem 
lesznek képviselık, de bízik abban, hogy többen be fognak jutni azt a munkát elismerve, amit 
eddig elvégeztek. Az utódoktól azt kéri, hogy szolgálatnak tekintsék a képviselıséget.  
A beszámolót és a munkát is megköszöni.  
 
Lázár József: A beszámolót elolvasva, a hozzászólásokat meghallgatva azon gondolkodik, 
mirıl lehetne még beszélni, mi nem került bele az anyagba. Úgy gondolja, hogy a  48 hónap 
alatt mindenki egyet akart, hogy ez a település fejlıdjön, elıbbre jusson. Úgy érzi, ha a 
testületben viták is voltak, meg tudták gyızni egymást, s egyforma döntést hoztak, s ezt 
képviselték. Megköszöni, hogy együtt dolgozhattak ebben a ciklusban.  
 
Dr. Szabó Gáborné: A képviselı-testületi üléseken nem nagyon szólt hozzá a vitákhoz, a 
bizottsági ülésen fejtette ki inkább aktívabb tevékenységet. A képviselıtársairól nagyon jó 
véleménye van, örül, hogy együtt dolgozhattak. Szintén örül annak, hogy átláthatta az 
önkormányzat mőködését, a hivatal mőködését.  
 
(Csikós Lászlóné képviselı  megérkezett, jelenlévı képviselık száma: 13 fı.) 
 
Patonai Istvánné: Elköszön a képviselıktıl, bízik abban, hogy az új testület jórészt a 
jelenlegi képviselıkbıl áll össze, maga részérıl már nem indul újra. Köszöni a közös munkát. 
Megköszöni a polgármesteri beszámolóban elhangzott dicsérı szavakat, az intézményvezetık 
nevében is.  
 
Mészáros Pálné iskola igazgató: Megköszöni a képviselı-testületnek, polgármesternek, 
jegyzınek a négy évi munkát, az oktatási intézmények támogatását. 
 
Orosz Lajosné óvoda vezetı: Kiemeli az Oktatási Bizottság munkáját, akik az elıkészítı 
munkában voltak szenvedı alanyok. Megköszöni a Polgármesteri Hivatal és külön a 
gazdasági iroda munkáját, a gazdasági vezetı nagyon jól átlátja az intézmények helyzetét, 
bármilyen problémával fordultak hozzá, mindig segített. Ugyancsak köszönetet mond a 
jegyzınek, aki a jogszabályokban segített eligazodni, ezzel segítve az intézményvezetık 
munkáját.  
 
Köntös Ágnes AMI. igazgató: A zeneiskola speciális helyzetben van, közoktatási intézmény 
ugyan, de nem kötelezı feladat ellátással. Megköszöni a testületnek, hogy a nehézségek 
ellenére megtartották a mővészeti iskolát, köszöni a pozitív hozzájárást, mind a testületnek, 
mind a hivatalnak a segítı szándékot. 
 
Kovács László Oktatási Bizottság külsıs tagja: Három cikluson keresztül részt vett az 
Oktatási Bizottság munkájában, ıszinte légkör volt, egészséges vitában próbáltak segíteni a 
dolgokon. A bizottság által kialakított véleményt a testület általában elfogadta. A következı 
bizottságnak is ilyen jó megértést kíván.  
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Ambruska József: Érdekes volt számára képviselıként bele látni a község mőködésébe, 
másként van, mint kívülrıl gondolnák. Csodálkozott, ha egy-egy településrıl ilyen-olyan 
dolgokat hallott, mert azt tudja mondani, hogy ez az önkormányzat, a községet képviselı 
testület tisztességesen és jól mőködik, törvényes keretek között, olyan keretek határozzák meg 
a munkát, amit ha betartanak, akkor nem lehet probléma. A polgármester beszámolójából 
több, mint hat oldal szól arról, amire büszkék lehetnek, sokat javítottak a községben élık 
komfortérzetén. Kisgyermekes lévén, nagyon örül az iskola melletti játszótér létrehozásának.  
 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Tájékoztatja a képviselıket, hogy szeptember 29-én a 
körjegyzıségi négy éves beszámolóját terjeszti elı. Ennek keretében történik majd a 
polgármesteri hivatal munkájának értékelése. Megköszöni a polgármester úr és a képviselık 
elismerı szavait a hivatal munkájával kapcsolatban, azt gondolja, hogy jól és eredményesen 
tudtak együttmőködni. A polgármesteri hivatal a polgármester és a képviselı-testülete 
hivatala, és egymás nélkül nem tudnak mőködni.  
 
Bencze István: A közeljövıben választás lesz, megmérettetnek, ha sikeres lesz, az a 
jelenlévık érdeme is. Amit polgármesterként produkált, azt csak a képviselıkkel együtt tette, 
s ezt megköszöni.  
Megköszöni a négy éves szakszerőséget, s köszöni a négy éves tisztességet.  
 
Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester a  
következıkben átadta a jelenlévıknek az emléklapokat, majd az ülést bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István        Dr. Vörös Andrea 
polgármester        körjegyzı 

 
 


