JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 21-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Szomor Dezsı alpolgármester, Varsányi Antal
alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán körjegyzı,
valamint az intézményvezetık a jelenléti ív szerint, továbbá Fodor Pálné belsı ellenır.
Bencze István polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, az intézményvezetıket.
Köszönti Fodor Pálné belsı ellenırt.
Megállapítja, hogy valamennyi képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
23/2012. (III.21.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 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./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az
önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005.
/IX.16./ rendeletének módosítása
4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendı
étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII.12.) rendelet
módosítása
5./ Gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgatói állására pályázat kiírása
6./ Dezsı Lajos AMI. igazgatói állására pályázat kiírása
7./ Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2011. évben végzett belsı
ellenırzésekrıl
8./ A Ráckevei Önkormányzati Tőzoltóság támogatási kérelme
9./ Szándéknyilatkozat az ivóvíz ellátás szervezésérıl
10./ Ivóvíz minıség javítása érdekében önerıre pályázat benyújtása, saját forrás
biztosítása
11./ „Szép Dömsödért” Emlékplakett – pályázat kiírás
12./ Egyebek
Zárt ülésen:
13./ Önkormányzati hatósági ügyekben érkezett fellebbezések elbírálása
14./„Dömsödért” kitüntetı emlékérem kitüntetı cím 2012. évi odaítélése
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán körjegyzı az elıterjesztést kiegészítve ismertette az építéshatósági
feladatellátás megszőnése kapcsán hozott határozattal kapcsolatos fejleményeket. A döntés
Apaj önkormányzata részérıl elnapolásra került.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
24/2012. (III.21.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az események közül kiemelte az új köznevelési törvénnyel
kapcsolatos tájékoztatón való részvételét. Ennek kapcsán elmondta, hogy a közeljövıben az
iskola vezetéssel közösen le kell ülni, mi az amit a meglévı rendszerbıl ingatlanokat,
eszközöket, tulajdonban szeretnének tartani. Kiderült, hogy az iskolához vezetı bejárati út is
az iskola tulajdonában van, azt is elviszi az állam.
Lázár József kérdezi, hogy az OMK problémája nem merült fel a tájékoztatón? Az OMK-ban
iskola is mőködik. Ha odaadják, nem lesz semmi, ha nem adják, akkor nem lesz meg az iskola
mőködési feltétele. Akkor inkább maradjanak a Ságvári iskolánál, arra terheljék rá a 12
osztályt.
Bencze István: Nem került szó errıl a vegyes intézményi megoldásról.
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:
25/2012. (III.21.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti
idıszak eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta.

Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal
Bencze István polgármester javasolja, hogy a belsı ellenırzésrıl szóló 7. napirendi pont
tárgyalását vegyék elıre, hogy a belsı ellenırnek ne kelljen végig.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
26/2012. (III.21.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az az ülés napirendjétıl
való eltérésként engedélyezi, hogy a „Beszámoló az önkormányzat és
intézményeinél 2011. évben végzett belsı ellenırzésekrıl” napirendi pont a többi
napirendi pontot megelızıen kerüljön megvitatásra.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal
3./ Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2011. évben végzett belsı
ellenırzésekrıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Fodor Pálné belsı ellenır: A hivatal munkatársait dicséret illeti, bármilyen adatot kért,
maradéktalanul rendelkezésre bocsátották, bármilyen idıpontban meg tudnak egyezni,
maximálisan együttmőködtek. A vizsgálat során minimális hiányosságokat állapított meg,
fıként a szabályozás terén, ez elkerülhetetlen. Január 1-tıl ismét át kell dolgozni mindent,
nem tudni mikorra kerülnek naprakész állapotba.
Zsoldos Gáborné: Egyetért minden megállapítással. Az ellenırzés után szabályzatok
aktualizálással foglalkoztak, a pénzkezelési szabályzat, amely nagyobb lélegzető, olyan
állapotban van, hogy teljesen újat kell alkotni.
Többször kifogásolta a belsı ellenırzés, hogy nem megfelelı szövegezéső az utalvány
rendelet, nem pontosan adja vissza az ÁHT-bal leírt szabályokat. Mire elkészült a szabályzat
9, %-ra addig új szabály lépett életbe, ennek megfelelıen kell elkészíteni.
Ezen kívül még a CSÖT. belsı ellenıre végzett az önkormányzatnál vizsgálatokat az
intézményekben, iskola esetében a túlóra elszámolásokat vizsgálta, ott pozitív
megállapításokat tett.
Bencze István: A jegyzı a változások kapcsán a belsı szabályzatokat felülvizsgálja minden
intézménynél.
Varsányi Antal: Kérdezi, hogy a konyha 100 %-os kihasználtsága mit jelent?

Fodor Pálné: Konyha vezet egy darabszámos kimutatást naponta hány adagot fıznek,
megtörténik az összesítése, a mőködési engedély meghatározza, hány adagra fıznek, ahhoz
képest elég magas.
Volt olyan település, ahol kérték az újra megállapítást és nem kapták meg, több feltétel
(konyhai felszerelés) hiányára hivatkozva. Költséges lenne a kialakítás, inkább nem kérik az
újra megállapítást.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
27/2012. (III.21.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gazdasági Bizottság
véleményét is figyelembe véve az önkormányzat és intézményeinél 2011. évben
végzett belsı ellenırzésekrıl szóló jelentést elfogadja.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. /IX.16./ rendeletének
módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán körjegyzı összefoglalta az írásbeli elıterjesztést. Kezdeményezés történt
arra, hogy a közgyógyellátás szabályait a helyi rendeletben vizsgálják felül. A törvényben
meghatározott eseteken kívül a helyi önkormányzatok szabályozhatnak helyi rendeletben
közgyógyellátásra való jogosultságot. A módosítást az indokolná, hogy az elmúlt években az
öregségi nyugdíj összege nem került központilag emelésre, viszont a nyugdíjak igen. Ez azt
eredményezte, hogy az igénylık – ha csak minimális összeggel is – kezdték meghaladni a
jogosultsági határt.
Két javaslatot készítettek, mely a jogosultsági kör bıvítését célozza. Mindkettı az
önkormányzat erre fordítható kiadását növelését idézi elı. Átlagosan egy közgyógyellátás
éves szinten 25 ezer Ft. kiadást jelent. Elsı javaslat egy nagyobb bıvítést tenne lehetıvé,
legalább 35 fı bekerülését jelentené. Másik javaslat kisebb mértékben növelné a jogosultsági
határt, a szociális iroda részérıl is, valamint a bizottságok részérıl is ezt tartják
elfogadhatóbbnak. Ez a variáció is évente 7-800 ezer –Ft-tal több kiadást jelent.
Sallai Gábor: A Gazdasági bizottság támogatta az alacsonyabb mértékő támogatást.
Lázár József: 7 éve nem változott a minimál nyugdíj, ha változik, akkor maradnak a
51.300.-illetve a 65.500.Ft- változatnál, ha emelkedik akkor nem kell hozzányúlni. Mindig a
minimál nyugdíj határozza meg.
Varsányi Antal: A közgyógyellátás keretében minden gyógyszer ingyenes?

dr. Rókusfalvy Sylvia: A krónikus betegségekhez adnak közgyógyellátást, nem minden
gyógyszerhez. Csak az OEP által támogatott gyógyszerek írhatók közgyógyellátási
igazolványra.
Varsányi Antal: Igazságtalanságot érez, ha 200.-Ft-tal meghaladja az illetı jövedelme a
határt, nem kap semmit közgyógyra, elıtte pedig ingyen kapta. 15 % 4250.-Ft-ot kellene
fizetni ebben az esetben. Nincs-e arra mód, úgy megállapítani, hogy a felettes rész, 15 %-ig
fizeti a beteg, a felette rész pedig közgyógyellátásban. Nem tartja igazságosnak, hogy egy
bizonyos határig mindent, afölött semmit.
dr. Bencze Zoltán: Közgyógyellátás keretében erre nincs mód, a közgyógyellátás szabályai
rögzítettek. Egyébként a szociális ellátás helyi szabályait, amit törvény nem szabályoz, a
képviselı-testület állapítja meg, s ennek fedezetérıl is gondoskodik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a „B”- alacsonyabb összegő – variációt.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2012. (III.22.) rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. /IX.16./
rendeletének módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2012. március 22. napján
A rendelet hatályos: 2012. március 22. napjától.

5./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendı étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII.12.) rendelet módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az elıterjesztéssel egyetértett, elfogadásra javasolja.
Zsoldos Gáborné: A hatályos helyi rendelet jelenleg a bruttó étkezési térítési díjakat
tartalmazza. Az ÁFA változás miatt ha a rendelet ebben a formájában marad, akkor a 2 %
emelést az önkormányzatnak kell fedezni. Az ÁFA. változásnak megfelelıen készítették el a
rendelet módosítást. Semmi egyéb változás nincs benne, amely érdemben befolyásolná akár
az étkezési normát, akár a fizetendı díjakat. Apróbb pontosításokat tettek, hogy a rendszer
tudja kezelni az 50 %-os térítési díjakat. Az eddigi bruttó árak nettó értékét tartalmazza a jelen
módosítás.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
7/2012. (III.22.) rendelete
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendı étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII.12.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2012. március 22. napján
A rendelet hatályos: 2012. április 1. napjától.

6./ Gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgatói állására pályázat kiírása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az írásbeli elıterjesztést kiegészíti azzal, hogy az iskola igazgató
megbízása július 31-én lejár, független a köznevelési törvénnyel összefüggı változásoktól, a
pályázatot ki kell írni ahhoz, hogy augusztus 1-tıl legyen iskola igazgató.
dr. Bencze Zoltán: A pályázati kiírás a jogszabályok alapján készült,
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja,
azzal a kiegészítéssel, hogy pedagógus szakvizsga a jelentkezés feltétele.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat szerint a pályázat kiírását.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
28/2012. (III.21.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı - testülete a módosított 138/1992.
(X.8.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a gróf Széchenyi István Általános
Iskola (székhelye: Dömsöd, Széchenyi u. 9.) igazgatói állására az alábbiak
szerint:
- beosztás: magasabb vezetı
- az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a munkakör betöltéséhez szükséges
jogszabályban meghatározott felsıfokú iskolai végzettség, és pedagógus
szakvizsga
- az állás betöltéséhez szükséges egyéb elıírás: a magasabb vezetı, illetve a
vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı
- szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai gyakorlat, elınyt jelent közoktatási
intézményvezetıi gyakorlat
- bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban meghatározott illetmény és magasabb
vezetı pótléka
- a vezetıi megbízás kezdı idıpontja: 2012. augusztus 1.
- a vezetıi megbízás megszőnésének idıpontja: 2017. július 31.
- a vezetıi megbízás idıtartama: 5 év

- a pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétıl
számított 30 nap.
- pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
részletes szakmai önéletrajz, vezetési program (138/1992. (X.8.) Korm.rendeletben
meghatározott tartalommal),felhatalmazó nyilatkozat a pályázatba történı
betekintéshez.
- a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség
polgármesteréhez kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petıfi tér 6.). A pályázatot
három példányban, lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni
„igazgatói pályázat”.
- a pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
A képviselı-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelı pályázat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti
közzétételére, és a pályázati eljárással kapcsolatos további elıkészítı feladatok
végrehajtására.
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı
Határidı: 2012. június 30.

7./ Dezsı Lajos AMI. igazgatói állására pályázat kiírása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
29/2012. (III.21.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı - testülete a módosított
138/1992.(X.8.) Korm.rendelet alapján pályázatot ír ki a Dezsı Lajos Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény (székhelye: Dömsöd, Kossuth L. u. 58.) igazgatói
állására az alábbiak szerint:
- beosztás: magasabb vezetı
- az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a munkakör betöltéséhez szükséges
jogszabályban meghatározott felsıfokú iskolai végzettség, és pedagógus
szakvizsga
- az állás betöltéséhez szükséges egyéb elıírás: a magasabb vezetı, illetve a
vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı
- szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai gyakorlat, elınyt jelent közoktatási
intézményvezetıi gyakorlat
- bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban meghatározott illetmény és magasabb
vezetı pótléka

- a vezetıi megbízás kezdı idıpontja: 2012. augusztus 1.
- a vezetıi megbízás megszőnésének idıpontja: 2017. július 31.
- a vezetıi megbízás idıtartama: 5 év
- a pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétıl
számított 30 nap.
- pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
részletes szakmai önéletrajz, vezetési program (138/1992. (X.8.) Korm.rendeletben
meghatározott tartalommal),felhatalmazó nyilatkozat a pályázatba történı
betekintéshez.
- a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség
polgármesteréhez kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petıfi tér 6.). A pályázatot
három példányban, lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni
„igazgatói pályázat”.
- a pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
A képviselı-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelı pályázat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti
közzétételére, és a pályázati eljárással kapcsolatos további elıkészítı feladatok
végrehajtására.
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı
Határidı: 2012. június 30.
8./ A Ráckevei Önkormányzati Tőzoltóság támogatási kérelme
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a tőzoltó egyesület
közgyőlésén is kifejezte sajnálatát abban a tekintetben, a Ráckevei tőzoltó egyesületet
feladatukhoz mérten nem nagyon tudják támogatni. Ha továbbra is várják a ráckevei tőzoltók
segítségét, akkor valamennyi támogatást kell nyújtani számukra. A támogatási igényük jogos,
döntsön is a testület az igényelt támogatás odaítélésérıl, de azt még nem tudni, mi lesz a
fedezet.
Van a Ráckevei önkormányzattal egy több évre visszamenı – csatornahálózat üzemeltetı
társulattal egy közös vita a hat településnek, amit két éve nem tudnak lezárni. Ezt a következı
hónapokban úgy kell rendezni a Ráckevei gesztor önkormányzattal, hogy tiszta lappal
tudjanak bárhova csatlakozni. Ennek feltétele az lenne, hogy a Ráckevei Önkormányzat
tulajdonát képezı Keve-Víz Kft. másfél, kétévnyi bérleti díjat kifizet a
tagönkormányzatoknak. Javasolni fogja, hogy a bérleti díj egyik felét fordítsa a hálózat
karbantartására, másik felét pedig osszák szét a tagönkormányzatok között
lakosságarányosan, s ez Dömsöd vonatkozásában fedezné a tőzoltók által igényelt támogatást.
Ispán Ignác: Településfejlesztési Bizottság ülésén beszéltek róla, hogy idén már teljes
egészében a Ráckevei önkormányzat finanszírozza a tőzoltók mőködését. Az a probléma, ha
nem mőködik a ráckevei tőzoltóság a jelenlegi szinten, akkor Szigetszentmiklósról jönnek
tüzet oltani, az pedig nagy távolság.

Lázár József: Elvett az állam 15 millió Ft-ot, mivel indokolják? Van egy vonulási napló,
amelybıl látható, hogy egy évben hány esthez vonulnak. Ha minden évben elvonnak pár
millió Ft-ot, évek múlva már az önkormányzatok fogják eltartani.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a tőzoltóság által igényelt 2 millió Ftot– amennyiben a fedezete meglesz – biztosítsák a Ráckevei Tőzoltóság részére.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következı határozatot:
30/2012. (III.21.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı - testülete a Ráckevei
Önkormányzati Tőzoltóság támogatását a szennyvízcsatorna hálózat
üzemeltetéséért a KEVE-VÍZ Kft. által fizetendı a településre jutó bérleti díj
összegébıl kívánja finanszírozni.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: azonnal

9./ Szándéknyilatkozat az ivóvíz ellátás szervezésérıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: A napirend már több ízben volt a testület elıtt, s várhatóan a közeljövıben
több döntést meg kell hozni.
dr. Bencze Zoltán: Az ivóvíz közmő szolgáltatással kapcsolatban már több ülésen adtak
információt, s arról is beszámoltak, hogy a polgármester kezdeményezte nagyobb települések
irányába, hogy Pest megye déli része kapjon szolgáltatási engedélyt. Jelenleg Pest megye déli
részén három szervezıdés van alakulóban. Az egyik – amely a legközelebb van –
Szigetszentmiklóson szervezıdik a CSÖT települései által. Másik Dabason, a harmadik pedig
Gyálon. Mindhárom szervezıdéssel folyamatos kapcsolatban vannak. Mindhárom alapjában
ugyanolyan formában képzeli a szervezıdést. Ahol gazdasági társaság formájában mőködnek
a szolgáltatók, beolvadnának egy nagyobb szolgáltatóba, ennek lenne átadva a
közmőszolgáltatás. Dömsödön költségvetési szervként mőködik a vízmő, ilyen formában
július 1-tıl nem mőködhet. Dömsödnek a létrejövı nagy gazdasági társaságba tulajdonrészt
kell vásárolnia, amely vagy lélekszám, vagy fogyasztási egyenérték alapján lesz kiszámolva.
Elızetes információs van a fogyasztási egyenérték számítás esetén 300 ezer Ft. körüli
értékben kellene tulajdonrészt szerezni. Sürgıs a feladat, július 1-tıl minden megkötendı vízi
közmő szolgáltatás esetén jóvá kell hagyni a Magyar Energiahivatalnak, aki saját mérlegelési
jogkörében dönt arról, hogy megadja, vagy sem a jóváhagyást. A július 1. elıtt létrjött
közmőszolgáltatók és az addig megkötött szerzıdések tovább mennek, 2013. március 31-ig az
akkreditációs kérelmüket beadhatják. Az akkreditációhoz szükséges 150 ezer rákötés egy
feltétel csak a többi 10-11 feltétel közül. (Ismertette a három szervezıdés területét.)
A földrajzi elhelyezkedés és a szennyvízcsatorna, valamint az RSD. szennyvízelvezetési
projekt szempontjából a CSÖT. települései által létrehozandó szervezıdés tőnik a
legideálisabbnak. 2014-ig elegendı 50 ezer rákötés, 2016. végéig kell elérni a 150 ezer

fogyasztási egységet. Ha a hármas tagozódás fel is tud állni, várhatóan csak meghatározott
ideig tud mőködni, s a három szervezıdésnek tárgyalni kell egy közös szolgáltató
kialakításáról.
A szigetszentmiklósi szervezıdés arra kér felhatalmazást, hogy a konkrét csatlakozási
feltételeket kidolgozhassák. Amint újabb fázisba ér az elıkészítés, ismét a testület elé kerül.
Egyrészt létre kell hozni ezt az új szervezetet, abba tulajdonosként be kell kerülni, dönteni
kell arról, hogy a víziközmő szolgáltatást átadják ennek a cégnek, továbbá dönteni kell a
községi vízmő sorsának rendezésérıl. Az új szervezet nem lesz közvetlen jogutódja a réginek,
ezért a tárgyalás során két szempontot kell érvényesíteni, továbbra is a saját vizet használata,
illetve a vízmőnél foglalkoztatott közalkalmazottak további jogviszonyának kérdése.
Javasolja, hogy a képviselı-testület a feltételek között határozza meg, hogy az új létrehozandó
szervezet vállalja a munkavállalók átvételét, akiket a továbbiakban Munka törvénykönyve
szerinti foglalkoztatnának. Amennyiben ehhez a dolgozó nem járul hozzá, úgy kiadási oldalon
számolni kell a jogviszony megszőnése kapcsán a különbözı kifizetésekkel. (végkielégítés,
szabadságmegváltás stb.)
Megjegyzi, hogy a Szigetszentmiklósi tervezetet hozták a testület elé, de megkereste az
önkormányzatot Dabas és Gyál is.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta, szintén elfogadásra javasolja.
Varsányi Antal: Fel kellene szólítani a három települést, hogy próbáljanak meg közösen
fellépni. A 110 ezer bekötés kevés lesz és területi bıvíteni ez a térség nem tud.
Bencze István: Szinte biztos abban, hogy 2016-ig a három szervezıdésbıl egy lesz, az egész
országban várhatóan kb. 20 szolgáltató lesz. Észak Pest megyében van egy szolgáltató váci
központtal, ha jól lobbiznak a nagy városok, a térség képviselıi, esetleg Dél Pest megyében ki
lehet harcolni még egy szolgáltatót.
Javasolja Szigetszentmiklóshoz történı csatlakozáshoz a szándéknyilatkozat megadását,
egyébként is a szennyvízcsatorna társulási tagsága is köti ehhez az önkormányzatot.
Varsányi Antal: Továbbra is javasolja, hogy a három szervezıdés a lehetı legkorábban
próbáljon meg közös vízmő létrehozására törekedni, mert esetleg egy nagy vízmő – mint a
Bácsviz Zrt. – fog gyızni a szolgáltató piacon.
dr. Bencze Zoltán: Javasolja az alpolgármester által felvetetteket határozatban rögzíteni,
- a három dél-pest megyei szervezıdés törekedjen egy közös szolgáltató létrehozására
- ragaszkodni kell a meglévı dolgozók továbbfoglalkoztatásához,
- a dömsödi ivóvíz kerüljön a továbbiakban is szolgáltatásra.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester az elhangzott kiegészítéssel (javasolják a Dél-pest megyei három szervezıdés
egyesítését, meglévı dolgozók további alkalmazását, illetve a dömsödi víz kerüljön be a
szolgáltatásba) együtt szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:

31/2012. (III.21.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a
szándéknyilatkozat elfogadására vonatkozó elıterjesztést, azt jóváhagyja az
elıterjesztéshez mellékletként csatolt szándéknyilatkozat szerinti tartalommal az
alábbi kiegészítésekkel:
- Dömsöd
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
felkéri
Szigetszentmiklós Város Polgármesterét, hogy folytasson tárgyalásokat annak
érdekében, hogy Pest megyében az egymás mellett zajló víziközmő
szervezıdések lehetıség szerint összefogásra kerüljenek,
- Dömsöd-Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a csatlakozás
feltételeként jelöli meg, hogy a Községi Vízmő alkalmazottait Dömsöd
csatlakozását követıen az új szolgáltató átvegye,
- a Képviselı-testület a csatlakozás feltételeként jelöli meg továbbá, hogy
Dömsöd Nagyközség területén az ivóvíz szolgáltatás keretében a szolgáltató
változását követıen is a dömsödi ivóvíz kutakból származó ivóvíz kerüljön
szolgáltatásra.
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a fenti
kiegészítésekkel a szándéknyilatkozat aláírására.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

10./ Ivóvíz minıség javítása érdekében önerıre pályázat benyújtása, saját forrás
biztosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán körjegyzı tájékoztatta a képviselıket az ivóvíz minıség javító projekttel
kapcsolatos telefonos közvélemény kutatásról.
Bencze István: Arról kell dönteni, hogy a ivóvízminıség javító projekt megvalósításához
szükséges önerıre pályázatot nyújt be az önkormányzat.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, szintén
elfogadásra javasolja.
Bencze István: Úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetben ilyen nagyságrendben nem kellene,
hogy eladósítsa magát az önkormányzat, javasolja a pályázat benyújtását.
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:

32/2012. (III.21.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 41/2009.(III.25) Kt.
valamint a 165/2009.(XI.9.) Kt. számú határozat alapján pályázatot nyújtott be a
Községi Vízmő által szolgáltatott ivóvíz minıségének megóvása és javítása
érdekében és a vízkezelés megvalósítására.
A
második
fordulóra
begyújtott
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004
jelő
pályázatunkban szereplı saját forrásra azaz 70.128.980.-Ft-ra Dömsöd
Nagyközség Képviselı Testülete pályázatot nyújt be az EU Önerı Alapra .
Amennyiben azt nem nyeri el úgy KEOP-7.1.3.0 /09 -11-2012-0004. jelő második
fordulós konstrukciós pályázat beruházás összköltségének azaz 568.920.000.-Ftnak az önrészét, 70.128.980.-Ft, (12,33 % -át)., azaz hetvenmilliószázhuszonnyolcezer-kilencszáznyolcvan Ft-ot, a Képviselı Testület saját erıként
a költségvetésébıl biztosítja.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal
11./ „Szép Dömsödért” Emlékplakett – pályázat kiírás
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság a bíráló bizottság összetételén annyiban javasol
változtatást, hogy Sánta Istvánt vegyék ki a bizottságból, mivel már évek óta nem vesz részt a
bizottság munkájában. A bizottság egyébként újabb személyt nem tart szükségesnek kijelölni
Sánta István helyett. Elhangzott továbbá a bizottsági ülésen, hogy ugyanazon ingatlan 10
évenként megkaphassa a díjat.
Varsányi Antal: Nem azért volt ilyen létszámú a bizottság, mert kevesebb személlyel nem
tudják megoldani, hanem azért, hogy minél többen lássák. A jövıre nézve javasolja bıvíteni a
bizottságot, több szem többet lát alapon.
Bencze István: Jövıre idıben jelezzék a bizottság új személlyel történı bıvítését.
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:
33/2012. (III.21.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a faluszépítı program
keretében „Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat adományoz. Ennek
megvalósítása érdekében a Képviselı-testület az alábbiakat határozza meg:
a.) A díjak odaítélésére társadalmi bizottságot hoz létre, melynek irányításával
Ispán Ignác képviselıt bízza meg. A társadalmi bizottságban történı munkára - a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára -

Ispán Ignác képviselı vezetésével - az alábbi személyeket kéri fel: Kovács László,
Mayer Gáborné, Nagy Zsolt, Besenyıi Lászlóné.
b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulajdonosa/használója,
aki az ingatlan és az elıtte lévı közterület karbantartását kiemelkedıen gondosan
végzi, és az ingatlan valamint az elıtte lévı közterület külsı képe az ember
általános értékítélete alapján esztétikusnak minısíthetı.
Ugyanazon ingatlan tulajdonosa/használója 10 éven belül csak egy alkalommal
díjazható.
A Képviselı-testület „Szép Dömsödért” tárgyjutalmat adományoz 11 lakóingatlan
tulajdonosának/használójának, és 1 egyéb rendeltetéső (szolgáltató, középület stb.)
ingatlan tulajdonosának/ használójának. A Képviselı-testület a lakosság ajánlásai,
és az önkormányzati honlapon bonyolított szavazása alapján egy közönségdíjat is
adományoz.
c.) A díjak odaítélésérıl a Képviselı-testület 2012. augusztusi ülésén dönt. A
díjak átadására 2012. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor.
Felelıs: Ispán Ignác a Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidı: 2012. augusztus
12. Egyebek
a./ Jakab Gusztáv kérelme
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Összegezve a kérelmet, Jakab Gusztáv szeretne gazdálkodást folytatni, ehhez
földterületet kérne, vetımagot szeretne vásárolni, melyhez 40 ezer Ft. anyagi támogatást kér.
Lázár József: Tavaly a Népjóléti Bizottság segítségét kérte Jakab Gusztáv. Szereztek
vetımagot számára, amit elvetett. Kukoricája elfogadható állapotban volt, amilyen egy
trágyázatlan földben lehet. Nagy termés nem volt, de az idénre tehetett volna el belıle
vetımagot. Maga részérıl nem javasolja. Tavaly elindították, minden évben nem várhatja.
Azon kívül, hogy betakarította a termést, semmit nem csinált a területtel.
Varsányi Antal: Van a sportcsarnok mögött egy földterület, amely évek óta nem
hasznosított.
dr. Bencze Zoltán körjegyzı felhívja a figyelmet arra, hogy a vagyongazdálkodásról szóló
törvény szerint idén januártól csak közfeladatok ellátására lehet térítésmentesen biztosítani
területet.
Bencze István: A sportcsarnok mögötti területet tegye rendbe idén úgy, hogy jövıre meg
tudja mővelni.
Szabó Andrea: Ennyi erıvel ahány ıstermelı van a faluban, mindegyik idejöhetne
vetımagot kérni, akinek a földje adott és nem tudja megmővelni. A földet fel kell szántani,
trágyázni stb. Tudomása szerint Jakab Gusztávnak napi gondjai vannak. Ha adnak 40 ezer Ftot erre a célra, akkor a másik ember is jogosan kérné. Ebben a formában – földet is kér, magot
is kér – nem támogatja.

Bencze István: Javasolja egy olyan tartalmú választ kérelmezı részére megküldeni, hogy az
önkormányzat rendelete jelenleg ezt a fajta támogatást nem teszi lehetıvé, ha a jövıben ilyen
akciót indít az önkormányzat, nevezettet elsık között értesíti.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:

34/2012. (III.21.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Jakab Gusztáv dömsödi
lakosnak a gazdálkodása elindításához szükséges földterület és vetımag
biztosítására irányuló kérelmét elutasítja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: azonnal

Képviselıi hozzászólások:
Lázár József: Két évvel ezelıtt, mikor az 51-es utat felújították, néhány járdát is
megcsináltak. Most az OMK-ba jövet látta, hogy a járda szinte porlik. Az átvételkor kérte
legyen egy bejárás, ahol ezt szóvá tehetik. Nem történt meg. Kossuth Lajos úton is egy-két
helyen. A járdaépítés kapcsán bitumenes kapubejárókat csináltak, 2-3 helyen azonban
kimaradt. Kérdezi, ha felmondja a kukás szemétszállítást, áttérhet-e zsákos győjtésre?
Ha üres áll egy lakóingatlan, miért kell utána alapdíjat fizetni?
dr. Bencze Zoltán: Zsákos győjtés csak az üdülıterületen van, egyébként a szemétszállítás
kötelezıen igénybe veendı közszolgáltatás. (ismerteti a számla összetételét.)
Varsányi Antal: A Kossuth Lajos utcai járda építés kapcsán azért csinálták meg a
kocsibejárókat, hogy egységes legyen, egy-kettı kimaradt, mert azok jó állapotban voltak.
Ahol elmaradt, ott az idén szeretnék feltörni és megcsinálni, hogy egységes legyen.
Lázár József: Számtalan önkormányzatnál tapasztalta, hogy megszüntetik a csekkes
befizetést, miután az önkormányzat minden sárga csekk után 100.-Ft-ot fizet. Dömsödnek
nem érné meg? Mennyit hozna ez az önkormányzatnak?
Zsoldos Gáborné: Sokat hozna, több millió Ft-ot tudnának megspórolni évente. Egy-egy
segély kézbesítése esetén is 270.-Ft. körül fizetnek a postának. Akinek folyószámlája van,
arra utalják, egy részüknek a házipénztárban fizetik ki. Egyébként átutalással csak azok
esetében tudnának élni, aki folyószámlával rendelkezik és a bankban nyilatkozatban
hozzájárul, hogy az adót, étkezési térítési díjat és az önkormányzathoz fizetett egyéb
befizetéseket a bank leemelje számlájáról.
Csikós Lászlóné: A Mővelıdési Házban a nagyobb rendezvények alkalmával elönti a mosdót
a szennyvíz. Legutóbb kihívták a duguláselhárítót, tájékoztatása szerint nem az OMK-ban van
a probléma, hanem a csatorna átemelınél, kis teljesítményő, egyre gyakrabban várható az
elıfordulás. Kéri, hogy a mőszaki szakemberek nézzék át.

Bencze István: Megkeresi a Keve-Víz Kft-t vizsgálják ki a problémát.
Orosz Lajosné: A falunappal kapcsolatban érdeklıdik.
Mészáros Pálné iskola igazgató tájékoztatta a képviselıket a közelmúltban Tökölön
megrendezett szavalóversenyen elért eredményekrıl, valamint a kislány kézilabda csapat
megyei döntıbe jutásáról, továbbá az országos népdalénekes versenyen elért eredményekrıl.
Csikós Lászlóné: Montenegróban megrendezett énekversenyen elért dömsödi sikerrıl, ahol
20 versenyzı közül 5. helyezést ért el a dömsödi versenyzı.
Köntös Ágnes: A Dezsı Lajos AMI. országos rajzversenyen elért eredményrıl tájékoztatta a
jelenlévıket.
Bencze István polgármester: A Dömsödi Napok az idén – a hagyományoknak megfelelıen a
május elsejéhez legközelebb esı hétvégén – április 27-28-29-én kerülnének megrendezésre.
Ezt az idıpontot indokolja továbbá az, hogy lovas napot csak így tudták az országos lovas
programba beilleszteni. 27-én lesz a megnyitó – melynek keretében átadják a Dömsödért
Emlékérmeket, köszöntik a testvérvárosok delegációit. Kéri, akik az elmúlt évben német
vendégeket fogadtak, lehetıséghez képest most is fogadják. Amennyiben pályázaton pénzt
tudnak szerezni, úgy 28-ra egy autóbuszos kirándulást beiktatnának a vendégeknek.
Szombaton lovasverseny, este pedig a bál, vasárnap a szokásos kulturális mősor szórakoztatná
a falunap résztvevıit.
A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen folytatta munkáját. (Külön jegyzıkönyvben
rögzítve.)

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

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
körjegyzı

