
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án 
megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László 
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, 
Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán körjegyzı, továbbá jelenléti ív szerinti 
meghívottak.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy valamennyi képviselı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 
 

41/2012. (IV.18.) 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 gyermekvédelem helyzetérıl szóló beszámoló megvitatása  
4./ Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítı és Gyermekjóléti Intézményei 
Társulás mőködésérıl  
5./ Dömsöd-Apaj Családsegítı és Gyermekjóléti Intézményei Társulás Szervezeti 
és Mőködési Szabályának, Szakmai Programjának elfogadása  
6./ Intézményeknek helyet adó ingatlanok rendezése  
7./ A Gróf Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának módosítása  
8./ Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának 
módosítása 
9./ Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítása 
10./ Dömsöd Nagytemplomi Református Egyházközség kérelme  
11./ Az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság javaslata elismerı oklevél 
adományozására   
12./ A konyha mőködésének átvilágítására érkezett ajánlatok elbírálása   
13./ Kovács Mónika kérelme a Bárányfelhı Családi Napközi projekt 
megvalósítása során történı önkormányzati együttmőködésre 
14./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló beszámoló (zárszámadás) 
megvitatása  
15./ Strand hasznosításának kérdése 
Zárt ülésen: 
16./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása  
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
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1./ Jelentés a lejárt határidejő határozat végrehajtásáról 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

42/2012. (IV.18.) 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 írásbeli elıterjesztést kiegészíti azzal, hogy Alexov Ljubomír 
polgármesterrel a szakszolgálattal kapcsolatos kételyeirıl folytattak megbeszélést, mely végül 
tisztázódott.  
 
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: 
 

43/2012. (IV.18.) 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./ A gyermekvédelem helyzetérıl szóló beszámoló megvitatása 
Elıadó: dr. Bencze Zoltán körjegyzı 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva) 
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı az írásbeli elıterjesztést kiegészíti azzal, hogy a jogszabály 
értelmében a hivatali beszámolótól elkülönítetten kell a gyermekvédelem helyzetérıl  
beszámolni. Jelen beszámoló érzékletesen mutatja be az elmúlt évben végzett 
gyermekvédelmi munkát, részletesen bemutatja az eseményeket számadatokkal. A terület 
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jövıjérıl szólva elmondja, hogy a jelenlegi álláspont alapján a gyermekvédelmi feladatokat 
várhatóan január 1-tıl a járási korányhivatalok fogják el látni.  
 
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság a részletes, mindenre kiterjedı, számadatokkal 
alátámasztott beszámolót megtárgyalta. Elsı részében a törvényi hátteret ismerteti,  az 
általános gyermekvédelem helyzetét és rendszerét, majd az önkormányzat gyermekvédelmi 
feladatait. Jók a demográfiai mutatók, melyet mutatják a születések számának csökkenését. 
Megállapítható, hogy a veszélyeztetettek száma nagyon magas. Sokan az anyagi 
veszélyeztetés és az érzelmi elhanyagolás miatt kerülnek a veszélyeztetettek kategóriájába. 
Ugyancsak magas a hátrányos helyzetőek száma, a halmozottan hátrányos helyzetőek száma 
ijesztıen nı.  
Megköszöni mindazok munkáját, akik a gyámügy, a gyermekvédelem területén dolgoznak és 
segítséget nyújtanak a családoknak.  
A Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Varsányi Antal:  Valóban nagyon alapos, részletes beszámoló került a képviselık elé. 
Javaslata a jövıre nézve, hogy a jogszabályokat más formában jelenítsék meg, aki ismeri, 
átlépheti. A beszámoló mellett a munkájukért is dicséret illeti a gyermekvédelem területén 
dolgozókat. A beszámoló tartalmi része lehangoló, az elmúlt évhez képest nincs javulás. Az 
iskolában nincs gyermekvédelmi felelıs, úgy gondolja, hogy jó osztályfınöki munkával 
némileg pótolható.  
 
Bencze István: A beszámoló precíz, pontos, mindenre kiterjedı tájékoztatást nyújt a 
gyermekvédelem terén végzett felelısségteljes munkáról. A beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

44/2012. (IV.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelembe véve az 
Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság javaslatát - az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi helyzetének átfogó értékelésérıl szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: dr. Bencze Zoltán körjegyzı 
Határid ı: azonnal 

 
 
4./ Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítı és Gyermekjóléti Intézményei Társulás 
mőködésérıl 
Elıadó: Csengıdi Józsefné mb. szolgálatvezetı 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Csengıdi Józsefné: Volt egy jelzırendszeres tanácskozás a közelmúltban, jól mőködik ez a 
rendszer. Az elmúlt idıszakban 29 esetben kaptak jelzést szakközép, illetve szakképzı 
iskolából a dömsödi gyerekekrıl akár magatartási, akár hiányzás miatt. 50 órán felüli 
hiányzás miatt kerül a gyermek védelembe, kevés, aki szülıi elhanyagolás miatt.  
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dr. Bencze Zoltán: Az a tapasztalat, hogy azokban az esetekben, amikor az iskolai hiányzás 
miatt megvonták a támogatást – az sem eredményezett változást, hogy a támogatástól végleg 
elesnek.  
 
Bencze István: A Pest megyei Kormányhivatal által tett észrevétellel kapcsolatos hiánypótlás 
milyen stádiumban van? 
 
Csengıdi Józsefné: Jól haladnak, május 31-ig kaptak határidıt, a feltárt hiányosságok pótlása 
folyamatban van.  
 
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta. A Gyermekjóléti és 
Családsegítı Szolgálat munkájának fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az 
elmúlt évben 2042 esetben keresték fel fıként segítségnyújtásért, illetve foglalkoztatási 
gondokkal ügyintézés céljából kérték a szolgálat segítségét. Összefoglalta a segítségnyújtás 
formáit. A jelzırendszer hatékonyan segíti a szolgálat munkáját, 108 észrevétel érkezett az 
elmúlt idıszakban, szükség lesz a jövıben is a szolgálat munkájára, egyre több a bajba jutott 
család, akik többféle segítséget várnak a szolgálattól. Megköszöni a szolgálat munkáját, 
kiemelve a szabadidıs elfoglaltságokat. A beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Varsányi Antal:  29 esetben érkezett megkeresés középiskolából, úgy gondolja, hogy a 
középiskola igyekszik megoldani a problémát, hogy a tanulójának legyen ruhája, élelme, ha 
szükséges.  A beszámoló egyébként kimagasló, a szolgálat munkáját is jónak tartja.  
 
Bencze István: Megköszöni a beszámolót és a szolgálat munkájáért is köszönetét fejezi ki.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

45/2012. (IV.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelembe véve az 
Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság javaslatát - a Dömsöd-Apaj 
Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat 2011. évi mőködésérıl szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelıs: Csengıdi Józsefné mb. vezetı 
Határid ı: azonnal 

 
5./ Dömsöd-Apaj Családsegítı és Gyermekjóléti Intézményei Társulás Szervezeti és 
Mőködési Szabályának, Szakmai Programjának elfogadása 
Elıadó: dr. Bencze Zoltán körjegyzı 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. Az SZMSZ minıségét a 
belsı ellenırzés kifogásolta, mely most a törvényi elıírásoknak megfelelıen – teljesen 
jóváhagyható formában – készült el. A gazdálkodás rendjét, a védelembe vételi eljárást, 
utógondozást az elıírásoknak megfelelıen tartalmazza. A bizottság elfogadásra javasolja.  



 5 

 
Csengıdi Józsefné: Volt SZMSZ. 2005-ben készült a társulás létrejöttekor, most aktualizálni 
kellett.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az Gyermekjóléti és Családsegítı Intézményi Társulás 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

46/2012. (IV.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dömsöd – Apaj 
Gyermekjóléti és Családsegítı Intézményi Társulás szervezeti és mőködési 
szabályzatát elfogadja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Gyermekjóléti és Családsegítı 
Intézményei Társulás szakmai programját. 
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

47/2012. (IV.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dömsöd – Apaj 
Gyermekjóléti és Családsegítı Intézményi Társulás szakmai programját elfogadja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
6./ Intézményeknek helyet adó ingatlanok rendezése 
Elıadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az elıterjesztést a Gazdasági bizottság ülésén áttárgyalták. Az 
élet hozta azt, hogy most a napirend egyik részét javasolja elnapolni, a másik felében pedig 
szülessen döntés.  
 
dr. Bencze Zoltán: Az anyag kiküldése óta változás történt az oktatási intézmények 
helyzetével kapcsolatban. A feladatellátás átadása a jogszabályok alapján a vagyon kérdéseket 
is magával hordozza. A BM. honlapján megjelent legutóbbi anyag szerint az állam az oktatási 
feladatok átvételével kapcsolatban a hozzá kapcsolódó vagyon nem kívánja átvenni, az 
továbbra is önkormányzati tulajdonban maradna. A jogszabály megjelenéséig az elıterjesztés 
ezen részében ne döntsön a testület.  
Az elıterjesztés másik része a Széchenyi úti iskola telekmegosztására irányul. Javaslat, hogy 
külön helyrajzi szám alatt legyenek, ami a jogi helyzetet tükrözi. Lekerítve nem lesz, az 
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ingatlan nyilvántartásban a jelenlegi helyzetnek megfelelıen sportpályák néven kerülne 
bejegyzésre. 
A Ságvári iskola és az OMK. helyzetének rendezését javasolja elnapolni addig, amíg a 
végleges állásfoglalás megszületik ebben a kérdésben. A két intézmény helyzetének rendezése 
egyébként igényel mőszaki megosztást, jogi munkát stb.  
 
Bencze István: Az elhangzott kiegészítés alapján javasolja a Széchenyi úti iskola 
megosztását, a Ságvári úti iskola és az OMK. vonatkozásában pedig a döntés elnapolását.  
 
Varsányi Antal: A telekmegosztás után megmarad a gyermeklétszám arányos udvar 
nagyság?  
 
Varga Judit: A gyermeklétszám arányos udvar az iskolánál nem, az óvodánál szigorú elıírás.  
 
Balogh László Levente: Egyetért a döntés elnapolásával a végleges állásfoglalás 
kialakulásáig.  
 
Bencze István: Javasolja a döntés elnapolását. Az utóbbi egy-két évben a jelenlegi 
kormánnyal – képviselı által – kialakult egy olyan viszony, amely pozitív megítélés alá vonta 
Dömsödöt. Ezt a megítélést nem szeretnék, ha megváltozna, ezért a közigazgatási hivataltól 
állásfoglalást kérnek a kérdésben. A Ságvári iskolát célszerő lenne kivenni az alapító 
okiratból, olyan ingatlan, amely az összes közül mobilizálható, bárki lesz is a fenntartás, nem 
akarják iskolaként használni.  
Az elnapolást indokolja továbbá, hogy az intézmény vezetıje nincs jelen az ülésen.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja a Széchenyi úti iskola megosztását.  
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

48/2012. (IV.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a tulajdonát 
képezı dömsödi 1515/2 hrsz-ú ingatlan megosztásához a Geodolit 2005 Bt. által 
készített megosztási vázrajz szerint. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
 

7./ A Gróf Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának módosítása  
8./ Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása 
9./ Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítása 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a Gr. Széchenyi István Általános  Iskola, a 
Dezsı Lajos AMI  és az OMK. alapító okirat módosítás elnapolását.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
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49/2012. (IV.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Oktatási 
és Mővelıdési Központ Dömsöd, Béke tér 2. szám alatti épületének társasházzá 
nyilvánításáról szóló döntést, valamint a gróf Széchenyi István Általános Iskola, 
Dezsı Lajos oktatási és Mővelıdési Központ, valamint a Petıfi Sándor Oktatási 
és Mővelıdési Központ alapító okiratainak módosításáról szóló napirendi pontok 
tárgyalását elnapolja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
10./ Dömsöd Nagytemplomi Református Egyházközség kérelme 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István: A Gazdasági Bizottság a kérelmet megtárgyalta, a benne foglaltakat 
támogatja. Az egyház által tervezett intézmény olyan – elsısorban dömsödi és Dömsöd 
környéki betegek elhelyezésére szolgálna, akik urai önmaguknak.   
 
dr. Bencze Zoltán: Olyan betegek számára tervezik az intézményt létrehozni, akik nem 
igényelnek zárt intézeti elhelyezést. A családok számára nyújtana ez a megoldás segítséget, 
ahol a folyamatos ellátást, felügyeletet biztosítanák a gondozottak számára. Ez az intézeti 
elhelyezés hasznos és a gondozottak számára is eredményes idıtöltést jelentene.  
 
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság a kérelmet megtárgyalta, támogatja.  
 
(Sallai Gábor képviselı az üléstermet elhagyta, jelenlévı képviselık száma: 8 fı) 
 
dr. Rókusfalvy Sylvia: A kérelmet messzemenıen támogatja.  
 
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: 
 

50/2012. (IV.18.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd-
Nagytemplomi Református Egyházközség (Továbbiakban: Egyházközség) 
kérésére elviekben támogatja, hogy az Egyházközség a tulajdonát képezı Dömsöd, 
Petıfi u. 12. szám alatti ingatlanában krónikus pszichiátriai betegek számára 12 fıs 
lakóotthont létesítsen. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
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11./ Az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság javaslata elismerı oklevél 
adományozására  
Elıadó: Bencze István polgármester 
 
Bencze István polgármester elıterjesztésében elmondja, hogy befejezıdött a település egyik 
legértékesebb mőemlékének, a református templomnak a felújítása. Az Oktatási Bizottság 
javaslatot tett arra, hogy a felújítási munkálatok vezetıjét, a szép kivitelezıi munkáért 
elismerı oklevélben részesítse a képviselı-testület.  
 
Varsányi Antal:  Egyetért az elismeréssel, de véleménye szerint inkább Augusztus 20-án a 
„Szép Dömsödért” Emlékplakettek átadása alkalmával adják át az oklevelet, valamint a 
Dömsöd szépítésében végzett magas szintő  szakmai munka elismeréséként plakettet is 
adjanak át.  
 
(Sallai Gábor képviselı az ülésterembe visszatért, jelenlévı képviselık száma: 9 fı)  
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Szép  Dömsödért 
emlékplakettek átadásával egyidıben adják át a díszoklevelet Nálhi Elek részére.  
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot:  

 
51/2012. (IV.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Oktatási, 
Közmővelıdési és Sport Bizottság javaslatára Nálhi Elek Dömsöd, Bercsényi utca 
11. szám alatti lakos, kımıves mester részére elismerı oklevelet adományoz a 
dömsödi Református Nagytemplomon nagyközségünk arculatát meghatározó 
mőemlék épületén végzett kiemelkedı felújítási munkájáért, amellyel egész 
településünk gazdagodását szolgálta.  
 
A képviselı-testület döntése szerint az elismerı oklevél átadására 2012. augusztus 
20-án a „Szép Dömsödért” plakettek átadásával egyidejőleg kerül sor. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2012. augusztus 20. 

 
Orosz Lajosné: Javasolja, hogy az közintézmények kategóriában a Egyház is részesüljön 
„Szép Dömsödért” Emlékplakett kitüntetésben.  
 
12./ A konyha mőködésének átvilágítására érkezett ajánlatok elbírálása  
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és az olcsóbb 
árajánlatot javasolja elfogadni.  
 
Zsoldos Gáborné: A Gazdasági Bizottság is emellett az ajánlat mellett szavazott.  
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Szabó Andrea: Kérdezi, hogy nem lehetne saját gazdasági szakemberekkel elvégezni az 
átvilágítást, muszály erre fél millió Ft-ot kiadni?  
 
Bencze István: Egy független kívülálló cég kellene az átvilágításra, olyan megállapításokat, 
elıírásokat szeretne kapni, amit egy belsı ellenır nem tesz meg soha. 
 
Szabó Andrea: A szakmai átvilágítási szempontokat jó, de nagyon sok pénz.  
 
dr. Rókusfalvy Sylvia: Olyan irányba kellene törekedni, hogy helyben megoldani az 
étkeztetést, helyi alapanyagot felhasználni.  
 
Varsányi  Antal:  Azt kellene tudni, hogy a konyha ebben a formában mőködik 
gazdaságosabban, vagy vállalkozási formában?  
 
dr. Bencze Zoltán: Fontos és számításba kell venni, hogy január 1-tıl az étkeztetés kapcsán 
is változás lesz, az esetlegesen most feltártak nem biztos, hogy január 1-tıl is ez lesz. Ha az 
iskolai étkezés kiesik, egészen más képet mutat. Ha az állam átveszi januártól az oktatást, az 
étkeztetés is változhat.  
 
Balogh László Levente: A konyhával bonyolultabb a kép, szegény konyha, azoknak is ételt 
kell adni, akik saját hibájukból is rászorultak, és a gyermekeket is étkeztetni kell, akiknek 
pedig minıségi ételt kell biztosítani.  
 
Bencze István: Vannak olyan részei a konyha mőködésének, ha a polgármesteri hivatalt 
megbíznák,  célirányosan el lehet végezni bizonyos vizsgálatokat, s ha lehet jobbítani, 
elfogadja, ha nem rendelik meg.  
 
dr. Bencze Zoltán: Szabályszerőségi ellenırzést meg tudja a gazdasági iroda csinálni.  
 
Zsoldos Gáborné: Az új nyilvántartó rendszer sok mindenre alkalmas, sok információt ad, 
amit eddig nem tudtak kiszőrni, ezt az ellenırzést tovább lehet folytatni. Ahhoz, hogy az 
étkezés táplálkozás egészségügyi szempontból milyen, az orvosok segítsége szükséges, ezt a 
részét nem tudja a gazdasági iroda megcsinálni. Ha az intézményvezetıkbıl, orvosokból álló 
tim segíti az ellenırzés munkáját, akkor egy használható anyagot le tudnak tenni.  
 
Bencze István: Ha a testület úgy dönt, hogy saját szakemberekkel végzik az átvilágítást, a 
jegyzı összeállít egy vizsgálati tematikát.  
 
dr. Schmidt Géza: Egyetért a gazdasági vezetıvel, érdemesnek tartja végig gondolni. Az 
általános iskola mőködtetése, személyi juttatások, járulékok, szakmai munkához dologi 
kiadások tekintetében az államhoz kerül, hogy ebbe hogy kapcsolódik be a napközis ellátás, 
még nem tudni. Ha az állam átveszi a napközis étkeztetést, kötelezettségszerően 
közbeszerzési eljárást kell indítani. Ebben a helyzetben nem látja célszerőnek megrendelni 
külsı szakértıtıl az átvilágítást, kidobott pénz lenne. Összefogással, egy tim igénybevételével 
elıre lehet jutni sok vonatkozásban. Ha 2013.után is marad az iskolai étkeztetés az 
önkormányzatnál, mindenképpen jó lenne egy átvilágítás, de addig várna. Ezt a fél millió Ft- 
az óvodások minıségi étkeztetésében sokat jelentene.  
 
Balogh László Levente: Lehet, hogy nem lenne kidobott pénz, lehet, hogy az ellenırzés 
eredményeként három hónap múlva bejönne ez a fél millió Ft.  
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Zsoldos Gáborné: A konyha a 2011. évet megtakarítással zárta, ezért nem emelték az 
étkezési díjakat.  
 
Varsányi Antal:  Nincs-e olyan anyag, ami megspórolható. A konyha az ıstermelıktıl is 
felvásárol nem kevés alapanyagot, s minıségben nem rosszabb, mint ahonnan piaci alapon 
veszi meg és drágább. Javasolja a döntés elnapolását, s egy team segítségével házon belül 
végezzék el az ellenırzést.  
 
Bencze István: Fenntartja továbbra is véleményét, miszerint egy külsıs cég átvilágítása lenne 
célravezetıbb, de valóban soknak tartja az árat, különösen arra tekintettel, hogy január 1-tıl 
esetleg az állam átveszi a diákétkeztetést is.  
Arról szavazzanak, hogy a jegyzı állítson össze egy vizsgálati tematikát, az orvosokkal, 
intézményvezetıkkel állítsanak össze azon szempontokat, amik a konyha dolgozóin számon 
kérhetık.  
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

52/2012. (IV.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a konyha mőködésének 
átvilágítására érkezett szakértıi vizsgálat megrendelésével kapcsolatban a következı 
döntést hozza: 
- a Képviselı-testület a vizsgálat elvégzésére nem vesz külsı szakértıt igénybe 2012. 

évben; 
- a képviselı-testület felkéri dr. Bencze Zoltán körjegyzıt, hogy mőködésével 

kapcsolatos vizsgálatot a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája közremőködésével 
végezze el 2012. július 31-ig, 

- a képviselı-testület felkéri az oktatási intézmények vezetıit, valamint a település 
háziorvosait, hogy vizsgálatban közremőködni szíveskedjenek. 

 
Felelıs: dr. Bencze Zoltán körjegyzı 
Határid ı: 2012. július 31. 
 
 

13./ Kovács Mónika kérelme a Bárányfelhı Családi Napközi projekt megvalósítása 
során történı önkormányzati együttmőködésre 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán kérdezi Kovács Mónikát, milyen konkrét együttmőködésre gondolt az 
önkormányzattal?  
 
Kovács Mónika: Az önkormányzattól szándéknyilatkozatot kér, amennyiben beindul a 
napközi, megkapja az állami támogatást. Utána ellátási szerzıdést kellene kötni az 
önkormányzattal arra, hogy a normatívát meg tudják igényelni, egy befogadó nyilatkozatot 
kérne.  
 
dr. Bencze Zoltán ismertette a befogadó nyilatkozat fogalmát.  
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Csengıdi Józsefné Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje: Jónak tartaná ezt a 
szolgáltatást, hiányt pótló intézmény lenne, 0-3 éves korig a gyerekház csinálja. Ha a szülı 
korábban jár dolgozni, ide be lehet vinni a gyermeket.  
 
Kovács Mónika: Gyermekmegırzés lehetne akár 14 éves korig. Olyan szakmai hátteret 
szeretnének teremteni, amely a gyerekek tanulását segítené elı, a korrepetálását is szeretnék 
biztosítani.  
 
Orosz Lajosné: Támogatja az elképzelést, mert igény lenne rá Dömsödön. Amióta a 
bölcsıdei férıhelyeket megszüntették, tudomása van arról, hogy Áporkára, Kunszentmiklósra 
hordják a gyerekeket, ez a családoknak helyben megoldható segítség lenne.  
 
Varsányi Antal:  Hány fı ellátásában gondolkodnak? 
 
Kovács Mónika: Maximum 7 gyereket fogadnának, 2 személy látná el.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a szándéknyilatkozat kiadására vonatkozó javaslatot.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

53/2012. (IV.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Kovács Mónika egyéni 
vállalkozó megkeresésére együttmőködési szándékát fejezi ki a TÁMOP-.2.45-12/2 
kódszámú pályázati projekt keretében megvalósuló „Bárányfelhı Családi Napközi” 
projekthez kapcsolódóan. A képviselı-testület leszögezi, hogy jelen együttmőködési 
szándéka az önkormányzat pénzügyi kötelezettségvállalásával nem jár. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
14./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló beszámoló (zárszámadás) 
megvitatása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
dr. Schmidt Géza szakértı: Összefoglalja a szakértıi véleményében leírtakat, kiemelve, hogy 
ismét nehéz évet, de eredményes gazdálkodást –  zárt az önkormányzat 2011-ben. Szerepet 
játszott ebben az a racionalizálási intézkedés, amelyet a képviselı-testület hozott, szerepet 
játszott továbbá az intézményvezetık odafigyelése a gazdálkodásra. Megállapítható, hogy 
feladatai döntı többségét teljesítette az önkormányzat. A számadatok fıkönyvi kivonatokkal 
alátámasztottak, a könyvelés pontos, megbízható, a beszámolóban szereplı adatok 
megalapozottak, elfogadhatók, a valóságnak megfelelıek. A bevételi kötelezettségek közül 
foglalkozni kell a lakossági adókkal, az adóhátralék nagyságrendje évrıl-évre nı.  
A mérlegben szereplı eszközök, források megfelelı nyilvántartásokon, ingatlankataszter 
leltárral alátámasztottak. Sok önkormányzatnál vagyon felélés történt, Dömsöd esetében nem 
hogy vagyonfelélés nem volt, vagyonszaporulat keletkezett. Jelentıs növekedés van, a 
folyamatban lévı beruházások bizonyítják a vagyonszaporulatot. Az elıterjesztés az elızı 
évekhez hasonlóan részletes, megfelelı tájékoztatást nyújt a képviselı-testület számára. A 
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rendelet-tervezet mellékleteivel együtt megfelel a jogszabályi elıírásoknak, a beszámolót 
elfogadása javasolja.  
 
Zsoldos Gáborné: A nehézségeket az év elsı fele jelentette, a szállítói tartozások 
kiegyenlítésérıl volt szó. Az önkormányzat a forráshiányos pályázaton elnyert 18 millió Ft-ot, 
Apaj önkormányzata is az elnyert pályázati pénzbıl az 5  millió Ft-ot törlesztett tartozása 
fejében. Jó döntésnek bizonyult az inkasszó, mert így folyamatosan befolyt Apaj részérıl a 
hozzájárulás.  Ezen kívül év végén még két kiegészítı támogatással segítette a kormány a 
nehézséggel küzdı önkormányzatokat.  
Az év folyamán 33 millió Ft. állami segítség érkezett, melybıl a 180 napon túli kifizetetlen 
számlákat rendezni tudták, év végére normalizálódott a helyzet. Könnyítés volt év közben a 
racionalizálási intézkedés.   
A továbbiakban tájékoztatta a képviselıket a zárszámadás elkészítésének  jövıbeni 
formájáról, a zárszámadás minden intézményre történı külön elkészítésének szabályairól.  
Elmondta még, hogy a mőködési bevételeknél hátralék mutatkozik a térítési díjak tekintetében 
és a vízmő területén is. A vízdíj hátralékok csökkentése érdekében a szőkítéshez 
folyamodnak. 2011-ben kisebb volt a beruházásokra fordított összeg, mivel a megelızı  
évben az útépítések lezajlottak. A csatorna beruházással kapcsolatos kezességvállalást is 
tudták teljesíteni.  
 
Bencze István: Minden jelenlévı hozzátett ahhoz, hogy ilyen gazdasági, pénzügyi állapotban 
van a település, a továbbiakban is hasonló önmérsékelést  vár az intézményvezetıktıl.  
 
Varsányi Antal: Az intézményi bevételeket táblázatból kitőnik, hogy az iskola volt, aki a 
tervezett szinten hozta a bevételeket, az OMK. 1/3 bevételt hozott, annak ellenére, hogy több 
árus érkezett. Javasolja, hogy egy-egy ingyenes rendezvény alkalmával helyezzenek ki 
perselyt, aki megengedheti és szándékában áll, az adakozhasson. A vagyonszaporulat pozitív 
eredmény, de van olyan vagyontárgy – mint a mozi épülete – amely jó lenne, ha elkelne. A 
takarékos gazdálkodás mellett jó lenne a bevétel növekedést elérni. Pl. büntetés a közterületen 
az éveken át tárolásért.  
 
Bencze István: Zavaró az adókintlévıség nagyságrendje, s ez évrıl évre fokozódik. Szó van 
arról, hogy nagyobb lehetıséget kapnak az önkormányzatok plusz adó kivetésére, de nem 
fogják tudni befizetni az állampolgárok.  
 
dr. Bencze Zoltán a végrehajtási eljárás folyamatáról tájékoztatta a képviselıket.  
 
dr. Schmidt Géza: Önkormányzatoknál jó módszernek bizonyult, hogy a hátralékosokat 
behívják egy egyeztetı beszélgetésre, sokan megállapodnak részletfizetésben. Tapasztalat 
szerint jelentıs eredményt lehet ezen az úton is elérni. Lehetıség van arra, hogy az 
önkormányzat a helyi lapban, vagy honlapján feltünteti az adósok névsorát, ezzel is 
ösztönözve a lakosságot adófizetési kötelezettségének teljesítésére.  
 
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:  
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
8/2012. (IV.20.) rendelete 
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. április 22. napján 
A rendelet hatályos: 2012. április 20. napjától. 

 
15./ Strand hasznosításának kérdése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István polgármester összefoglalja a kérelmet.  
 
Balogh László Levente: Véleménye szerint a strandfürdı nem alkalmas a kérelmezı által 
vázolt célra.  
 
Szabó Andrea: Nem támogatja a kérelmet, nem illik a Duna-partra ez a tevékenység.  
 
dr. Bencze Zoltán: Hangos zajjal járó rendezvény céljából nem javasolja a strandfürdıt, 
zavarná az üdülıket, továbbá a Duna túloldalán lévı lakókat is. Ezen kívül az épület 
állagmegóvása érdekében sem jó festeni a falat. Egyébként a strandfürdıre vannak 
érdeklıdık, javasolja a pályázat kiírását a strandfürdı üzemeltetésére.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben foglalt kérelem elutasítását.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

54/2012. (IV.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a DA-PO Szolgáltató és 
Kereskedelmi Bt-nek (Székhely. 2344 Dömsöd, Keszeg u. 17.) az önkormányzat 
tulajdonát képezı dömsödi 201 hrsz. alatti strandfürdı paintball pályaként történı 
hasznosítására vonatkozó ajánlatát elutasítja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a következı ülésre 
készítsék elı a strandfürdı üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírását.  
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot:  
 

55/2012. (IV.18.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képezı dömsödi 201 hrsz. alatti strandfürdı funkciójának megfelelı hasznosítására 
pályázatot kíván kiírni.  
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A Képviselı-testület felkéri dr. Bencze Zoltán körjegyzıt, hogy a soron következı 
képviselı-testületi ülésre a pályázati felhívás tervezetét terjessze a képviselı-testület elé. 
 
Felelıs: dr. Bencze Zoltán körjegyzı 
Határid ı: 2012. május 16. 

 
 
Bencze István polgármester kéri a képviselıket, hogy a Dömsödi Napokon lehetıségeikhez 
mérten minden képviselı vegyen részt a programokon.  
 
Balogh László Levente: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy május 14-én szól a Kossuth 
rádióban a dabi harang.  
 
A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen hatósági ügyeket tárgyalt. (Külön 
jegyzıkönyvben rögzítve.) 
 
 
Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Bencze István        dr. Bencze Zoltán 
         polgármester                    körjegyzı 


