
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült a  Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 
12-én 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 az intézményvezetıket, 
külön köszönti dr. Schmidt Géza szakértıt.  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

123/2012. (IX.12.) 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./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásának I. 
félévi teljesítésérıl 
4./ Éven túli hitel felvétele a folyószáma hitel visszafizetése érdekében 
5./ Intézményi alapító okirat  módosítása 
6./ Nagyközségi Óvoda kérelme maximális csoportlétszám túllépés miatt 
7./ A Fortius-Ker. Kft. ajánlata a Csónakház üzemeltetésére vonatkozóan  
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

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

124/2012. (IX.12.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
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2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István: Az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a térfigyelı pályázaton sikeres 
szerepelt az önkormányzat, 5,2 millió Ft. támogatást nyertek a rendszer megvalósításához. 
Ezzel 14 térfigyelı kamera elhelyezésére lesz lehetıség.  
 
Balogh László Levente: Leader pályázatokról folytatott tárgyalásról érdeklıdik.  
 
Bencze István: Mikó F. László a kezdet kezdetén egy Leaderes pályázatot írt Dömsödnek, 
mely sikeres is volt. Pályázat elkészítésére tett  ajánlatot tett minden konkrétum nélkül.  
 
Lázár József: Holland befektetı hogy áll, mert az elıterjesztésben is szerepel egy Duna-parti 
befektetı, ugyanaz a cég?  
 
Bencze István: Teljesen más cég. Az Euroship Kft-vel kapcsolatban változatlan a helyzet, 
Hollandiában minden áll, elérhetı közelségbe nem került, hogy elkezdjék a beruházást.  
A másik befektetıi ajánlatot a jövı héten egy kibıvített Településfejlesztési Bizottsági ülésre 
viszik, megtárgyalásra. Ennek gerincét az az ajánlat adja, amit kiküldenek a meghívó mellé, 
mely a Duna-part hasznosításával kapcsolatos, a lovas edzıpálya, kézilabda pálya, 
futballpálya, strand hasznosítása stb. Konkrét üzleti ajánlatot kért. A bizottsági ülésen 
személyesen is ismertetik elképzelésüket.  
Továbbra sincs végleges megoldás a hulladékszállításra 2013. január 1-tıl. Jelen ismereteik 
szerint minden bizonnyal a Vertikál Zrt-vel. A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a 
Kunépszolg Kft-vel nem kívánnak közös céget létrehozni. A  KDV. igazgató tanácsának 
elnöke jelen volt a társulási tanács ülésén, ahol ígéretet tett arra, hogy szeptember 15-ig a 
KDV.  döntését megküldik arról, hogy melyik cégekkel javasolnak szerzıdést kötni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az 
elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

125/2012. (IX.12.) 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 2012. évi gazdálkodásának I. félévi 
teljesítésérıl 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
dr. Schmidt Géza: Vegyes képet mutat a beszámoló jelentés. Egyrészt precíz, pontos, hő 
képet ad az I. félévi gazdálkodás alakulásáról, rátekintést is mutat, hogy mi várható.  
Összességében nézve bevételeknél túlteljesítették az I. félévi idıarányos bevételi 
kötelezettséget, ha a hitelmőveleteket levonják, illetve megnézik a bevételi forrásokat, így 
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már kevésbé pozitív a helyzet. Iparőzési adónál, gépjármő adónál jelentıs lemaradás  
mutatkozik. Önkormányzati szinten mintegy 10 millió Ft. bevételi kieséssel lehet számolni. 
Ez jelentıs, annál is inkább, mivel az önkormányzatnak nincs tartaléka. Szóba jöhetne a 
kiadási elıirányzatok csökkentése, a beszámoló azt  mutatja, hogy komoly takarékossági 
intézkedések ellenére is összességében az idıarányost valamelyest meghaladó a kiadási 
elıirányzatok felhasználása. A kiadási elıirányzatok oldalán a II. félévben további 
számottevı megtakarítást nem lehet elérni. Az egyéb pénzügyi mőveleteket nézve a probléma 
akkor jelentkezik. Az önkormányzat költségvetése már a tervezéskor is forráshiányos volt, s 
év végére is forráshiánnyal kell számolni. Pozitívumként értékeli, hogy az elızı évrıl 
áthúzódó folyószámla hitelt rendezték, teljesített a beruházási hitelek kamatinak törlesztı 
részleteit, teljesítette a korábbi évekbıl származó 20 millió Ft- hitel elsı félévre esı törlesztı 
részletét. Év végére ez a hitel kifut. A probléma ott van, hogy az elsı félév folyamán 
rendszeresen igénybe vették a munkabér hitelt, illetve a folyószámla hitelt jelentıs részét is 
igénybe vették szinte folyamatosan. Korábbi években sem volt kedvezıbb a helyzet, de volt 
olyan lehetıség, hogy a folyószámla hitelt át lehetett vinni a következı évre, ez év végén erre 
nem lesz lehetıség.  A stabilitási törvény egyik intézkedése, hogy az éven belül felvett hitel 
nem húzódhat át a következı évre. Év végén nem lehet sem munkabér hitel, sem folyószámla 
hitel rendezetlenül. Jelenleg nem látja ennek maradéktalan rendezését. Jó lenne az 
országgyőlési  képviselı útján jelezni ezt a problémát, annál is inkább, mivel sok száz, esetleg 
ezer önkormányzatot is érint, Nem fogják tudni visszafizetni, ez akkora nagyságrend, hogy a 
legnagyobb takarékossági intézkedések mellett sem lehet behozni az év végéig. A probléma a 
szokásosnál nagyobb, év végéig mindent meg kell tenni a bevételek beszedése érdekében a 
hátralékok minél eredményesebb behajtása érdekében. Nem könnyő, mikor vállalkozások 
végelszámolás, felszámolás alatt vannak.  
A beszámoló jelentés tartalmában, jogszabályszerőségében is megfelel az elıírásoknak, 
megfelelı tájékoztatást nyújt a testület számára, elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István: Amennyiben valamilyen módon össze tudnák szedni a szükséges pénzt és a 
folyószámla hitelt ez évben visszafizetnék, az teljesen megbénítaná az év kezdést. A 
Beruházási Társulás polgármesterei nevében is ezt a problémát jelezte az országgyőlési 
képviselı felé és kérte segítségét a törvény módosítása érdekében.  
 
Zsoldos Gáborné: Összefoglalta az írásbeli elıterjesztést. A féléves beszámolóban a számok 
az  arányok szép képet mutatnak, belül vannak lemaradások, túlteljesítések, mőködési 
bevételeken belül is van elmaradás, az a gazdálkodásra kisebb kihatással van, ezek egy része a 
vízdíjaknál jelentkezik, amely a szokásos éves eloszlásból adódik. Másik része az 
intézmények külön gazdálkodásából adódik, ez technikai jellegő. Nagyobb problémát a helyi 
adók teljesítése jelenti, melyet a 2. sz. táblázat szemléltet. Június 30-i zárás és az elıterjesztés 
készítése között idıszakban a  gépjármő adó számlán történt változás, mintegy 7 millió Ft. 
folyt be, ennek ellenére 48 %-on van a bevétel, a többi adónem nem nagyon mozdult. Lassan 
folynak a bevételek, de jobb helyzetben vannak, mint egy évvel ezelıtt, a mínusz 45 milliós 
folyószámla keretbıl mínusz 30 millió Ft-on áll a számla, és nincs határidın túli kifizetetlen 
számla. A kiadások az idıarányost meghaladják, ennek oka, hogy elızı év végén kaptak 
pénzt, azok elıirányzata tavaly jelentkezett, a számlaállományt az idén fizették ki. Elızı évrıl 
mindig átkerül egy adag fizetési kötelezettség, ezt a költségvetési tervben bemutatni nem 
tudják.  A forráshiány alig változott, a felhalmozásra vonatkozó részt ki tudták nullázni (4. sz. 
mellékletre hívja fel a figyelmet. A mőködés területén nehezebb a helyzet, a hiány több abból 
adódóan, hogy jelenlegi ismereteik szerint 10 millió nagyságrendre becsülik az adóknál kiesı 
bevételeket. Két tétel jelentkezett, amely jó irányba befolyásolhatja, a költségvetés 
szerkezetének változásából  adódóan az elızı évrıl ÁFA. –ból áthoztak pénzt, melyet kiutalt 
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az adóhatóság.  Másik, ettıl az évtıl kezdıdıen a kistérségi társulás a szociális gondozásra, 
étkeztetésre pályázni tudott, ez nem volt a költségvetésbe tervezve, s mintegy 3-4 milló Ft-os 
tétel. Az önkormányzat a Vízmőtıl átvett 6 millió Ft.-ot a pályázat elindításához. A vízmő 
üzemeltetését idıközben átadták, a 6 millió Ft-ról az önkormányzat dönt, esetlegesen a pénz 
végleges átadásáról egy rendelet módosítással. A kiadási sorok között is még találnak olyan 
pénzeket, mellyel a forráshiányt le tudják dolgozni. Nagyobb gondot a folyószámla hitel 
visszafizetése jelenti. (következı napirend)  
 
Bencze István: A forráshiány ledolgozásához minden bizonnyal októberig meg kell hozni 
olyan intézkedéseket, mely az utolsó hónapra is hatással lesz.  
 
Sallai Gábor: A Bizottság a féléves beszámolót a szakértıi véleményt figyelembe véve, 
elfogadásra javasolja. A szakértıtıl kérdezi, van-e újabb információ a közoktatás 
finanszírozásával – a Dömsödöt érintı mintegy 200 millió Ft-tal – kapcsolatban?  
 
dr. Schmidt Géza: A törvényjavaslaton kívül – melyet a képviselık is ismernek – újabb 
információja nincs. Egyik évrıl a másikra az átmenet folyamatos, de azok a kontúrok, melyek 
a 2013. évi költségvetést meghatározzák, ami a törvényjavaslatban van, azon túl csak 
találgatások, ezzel szeptemberben nem célszerő foglalkozni, okozhat pánikot, másrészt a 
végleges törvényt kell  megvárni ahhoz, hogy tiszta kép legyen.  
 
dr. Bencze Zoltán: A költségvetési törvény módosításához benyújtott javaslatokat nézve két 
új javaslat történt, egyik: a helyi önkormányzatok támogatására tervezett összeget 25 milliárd 
Ft-tal javasolják megemelni, másik: gépjármő adó elvonással kapcsolatban érkezett, miszerint 
60 %-ról a 55 %-ra kérik módosítani, ez az 55 % és az elvonás a 2013. január 1. követıen 
elıírt és beszedett bevételre vonatkozik.  
 
Bencze István: Ez az önkormányzatok számára pozitív változás.  
 
Varsányi Antal:  Számtalanszor tapasztalták, van egy központi költségvetés, amire igényt 
tartanak, IMF befolyások, stb. - ennek próbálnak megfelelni, ez szakmailag még finomodni 
fog. Idei költségvetéssel kapcsolatban néhány sorra hívja fel a figyelmet, 
városgazdálkodáshoz jármő beszerzés gépbeszerzés. A gépbeszerzés nem annyira hiányzik, 
de jármő nélkül nem fogják tudni ellátni a feladatot. A jármővek végsı stádiumban vannak, 1 
millió Ft. –ot kellene rákölteni, gazdaságosabb lenne egy új jármő lízingelése. Tudomása 
szerint a nagy értékő szivattyút a vízmő visszaadta az önkormányzatnak.  
 
Zsoldos Gáborné:  A szivattyú, amit a vízmő vett, az egyik itt maradt az önkormányzatnál,  a 
másik be van építve a kútba.  
 
Varsányi Antal:  Munkabér hitellel kapcsolatban, idáig semmi törvénytelen, semmi olyan 
dolgot nem csinált az önkormányzat, mégis a bedılés határán van.  
 
Bencze István: Mint bizottsági ülésen is elhangzott, a legrosszabb forgatókönyv szerint 
készülnek, ami a testület elé kerül, az a végleges lesz, várhatóan a szeptember 30-ig 
megalkotott végleges költségvetés tükrében.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a 2012. évi költségvetési elsı félévi teljesítésérıl szóló 
beszámolót.  
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A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

126/2012. (IX.12.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és 
intézményei 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
  
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
4./ Éven túli hitel felvétele a folyószáma hitel visszafizetése érdekében 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Zsoldos Gáborné az írásbeli elıterjesztést kiegészíti azzal, hogy az önkormányzat 
folyószáma hiteles 2012. november 30-án, december 1-tıl új szerzıdést kellene kötni, erre 
azonban a már korábban ismertetett stabilitási törvény nem ad lehetıséget. A törvény szerint 
mőködésre éven belüli hitelt vehet fel az önkormányzat, összeghatár nincs, de éven belül 
vissza kell fizetni. Valamit tenni kell, ha az OTP. meg is teszi,hogy év végéig kitolja a 
hitelszerzıdést, vagy köt egy másik szerzıdést egy hónapra, a probléma nem oldódik meg, 
mert akkor december 31-én állnának így, mint november 30-án. Az OTP. a hitel kiváltására 
maximum öt éves lejáratú kiváltó hitelt tudna ajánlani. A kiadások minimumra 
csökkentésével sem tudnák a 45 millió  Ft-ot visszafizetni. Javaslatuk, hogy 15 millió  Ft-ot 
megpróbálnak visszafizetni és a 30 millió Ft-ra hitelkérelmet nyújtanak be. A fennmaradó 
rész kamataival együtt hatalmas terhet jelent az önkormányzatra a csökkenı költségvetés 
mellett. A hitel felvétele kormányzati engedélyhez kötött, mely hosszadalmas folyamat, a 
kincstáron keresztül – (részletesen ismerteti a menetét) Legjobb esetben november végére 
zajlódna le a folyamat.  
A Gazdasági Bizottság a hitel felvételét el tudja fogadni, javasolja, hogy kérjen az 
önkormányzat más bankoktól is ajánlatot. A CIB bank foglalkozik ilyennel, utána kell nézni 
mely pénzintézeteket foglalkoznak még ezzel, az önkormányzat kockázatos ügyfél lett, nem 
biztos, hogy kapnak mástól ajánlatot.  
 
Bencze István: Kérdezi dr. Schmidt Géza szakértı véleményét a hitelkiváltó hitellel 
kapcsolatban.  
 
dr. Schmidt  Géza: A következıket tenné:  Az OTP. megyei igazgatóságát megkeresné, 
amennyiben lehet, november végéig lecsökkenteni a folyószámla hitelt 25-30 millió Ft-ra, 
kérné a folyószámla hitel egy hónappal történı meghosszabbítását. vagy egy hónnap történı 
megújítását csökkentett folyószámla hitel kerettel. El kellene érni, hogy vagy hosszabbítsák 
meg, vagy újítsák meg egy hónapra csökkentett folyószámla hitelkerettel. Ha így ki lehetne 
húzni év végéig, mit lehet tenni az önkormányzatokkal, ha marad vissza nem fizetett hitel. 
Szanálni nem lehet, vannak kötelezıen ellátandó feladatok, fel lehet kérni  csıdbiztos 
közremőködését. Ha év végéig egy meghosszabbított vagy újabb egy hónapra kötött 
szerzıdést csökkentett nagyságrendben tudnának kötni. A kérést nem ügyintézıi szinten 
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javasolná elıterjeszteni, hanem a megyei Igazgatót, illetve annak helyettesét lenne célszerő 
megkeresni. Január 1. után ismét lehetıség lesz tárgyévben felvehetı folyószámla hitelre.  
Az áthidaló hitel kamata magas, a bankok ki fogják használni az elıttük álló lehetıséget. az út 
Áthidaló hitel felvételét nem javasolná, mert ezt követıen egyenes út visz ahhoz, hogy a 
kormány el fogja fogadni és onnan már nincs visszaút. Saját nevében úgy döntene, hogy ezt 
az utat próbálná elıször, semmiképpen sem sietné el a döntést, megpróbálna egy tárgyalást a 
szerzıdés hosszabbításra, vagy új szerzıdést egy  csökkentett nagyságrendi átmeneti hitelre.  
 
Bencze István: Felmerült az önkormányzati vezetıkben is az egy hónapra történı új 
szerzıdés kötése, de mi lesz  január, február hónapban. Nincs tapasztalat arról, hogy mennyi 
idıt vesz igénybe az új hitel elbírálása. Mikor jelentkezik a számlán elıször a 30 millió Ft. Ha 
decemberben jelzik elıször és januárban kérik, március lesz, mire a számlára kerül, ez esetben 
összecsuklik az önkormányzat.  
 
Zsoldos Gáborné: A jövı évi hitelminısítésig semmilyen hitelt nem ad az OTP. – 
tájékoztatásuk szerint. Tájékoztatásuk szerint decemberben nem fog az önkormányzat 
munkabér hitelt kapni, továbbá a 2013. évi költségvetés elfogadását követı hitelbírálatig 
folyószámla hitelszerzıdést sem fognak kötni. Ilyen mértékő hitelszerzıdés kötése sem 
várható, mivel az eddigi egy milliárdos költségvetés  jövıre a felére csökken. Az 
eladósodásnál számításba vehetı bevételek csökkenése ugyan nem várható, de míg ezt az 
eljárást le nem folytatják, nem adnak pénzt.  
Szeptember végéig kellene valamilyen döntést hozni.  
 
Bencze István: Egy felhatalmazást kér a képviselı-testülettıl arra – egy elıszerzıdésrıl volt 
szó, illetve ajánlatkérésrıl, a legkedvezıbb ajánlatánál egy olyan elıszerzıdés aláírásáról, ami 
alapján megindíthatják az engedély kérést. Ha idıben nem döntenek, kifutnak az idıbıl. 
Valóban egyetlen önkormányzatot sem csuktak le, de presztízsveszteséget jelenten, ha egy 
kormánybiztos igazgatná hat hónapon át Dömsödöt. Mindenképpen egy magasabb OTP. 
vezetıt megkeresnek a hitelszerzıdés meghosszabbítása érdekében. Reménykednek abban, 
hogy az elkövetkezı két hétben a parlament hoz egy olyan döntést, hogy kiveszi a törvénybıl 
a „tárgyéven belül” kifejezést.  
 
Sallai Gábor:  A Gazdasági Bizottság javaslata, a 30 millió Ft.  ötéves futamidıre. Azért 
merült fel még a másik hitelintézetek megkeresése, mert a hitel buborhoz való kötését is 
brutálisnak tartja. Bubor + 3,5 %-ot kér, hármat szoktak kérni, most nagyon magason van a 
bubor, ezt  bizonyos politikai kijelentések hatása tovább befolyásolja. Euroriborhoz kellene 
kötni, ott más az erıpoltika.  
 
Szabó Andrea: Van arra információ, hogy más önkormányzatok hogy oldják meg?  
 
Bencze István: Nincs tudomása, de informálódik polgármester kollégáinál.  
 
dr. Schmidt Géza: Tud olyan városi önkormányzatról Pest megyében, aki jóval nagyobb 
folyószámla hitellel várakozó állásponton van.  
 
Varsányi Antal: A hitelfelvétel konkretizálásakor újabb döntést kell hozni a képviselı-
testületnek. Az önkormányzatok többsége alulaggodalmaskodik, nem foglalkozik még a 
kérdéssel, Dömsöd egy kicsit túlaggodalmaskodik. A szakértı tapasztalata is azt sugallja, 
hogy az önkormányzatoknak valahogy mőködni kell, valamilyen megoldást kell találni, ez 
nem dömsödi probléma, országos probléma, országosan fognak rá megoldást keresni.  
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Balogh László Levente: Kérjenek ajánlatot 30 millió Ft. hitelre más pénzintézettıl is, ha 
lehet, tárgyaljanak az OTP. felsı vezetıivel, ne hogy kifussanak az idıbıl.  
 
Zsoldos Gáborné: Az OTP. vezetıkkel történı  tárgyalás folytatására, illetve ajánlat kérésre 
feltétlenül kapjon a polgármester felhatalmazást, hogy lépni tudjanak.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a képviselı-testület adjon 
felhatalmazást a polgármester részére ajánlatkérésre  legalább három pénzintézetnél  30 millió  
Ft. hitel felvételére. Ezzel egyidıben informálódni fog a környezı polgármestereknél arra 
vonatkozóan, hogy ezt a problémát hogy oldják meg.  
 
A Képviselı-testület az elıterjesztett javaslattal egyetértett és 8 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal meghozta a következı határozatot:  
 

127/2012. (IX.12.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Bencze 
István polgármestert arra, hogy az önkormányzati likvid hitelek 30 millió forintos 
hitelkiváltó hitelére 3 pénzintézettıl kérjen ajánlatot.  
  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
5./ Intézményi alapító okirat  módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán: Az általános iskola alapító okiratában egy pontosításra tesz javaslatot, a 
többi oktatási intézmény alapító okiratát a következı ülésre terjesztik a testület elé, tekintve, 
hogy azok felülvizsgálatát az új köznevelési jogszabály is elıírja. Az általános iskola alapító 
okiratát pontosítani kell, mégpedig a feladat ellátásban a sportcsarnok épületét  az alapító 
okiratból kiveszik.  
 
Bencze István: A sportcsarnokkal kapcsolatban tovább gondolkodnak a jövı évi költségvetés 
kialakítása miatt, úgy gondolják, hogy a sportcsarnokot a mai formájában nem tudják jövıre 
mőködtetni. Az iskolának nem csak a fenntartói mivoltáról kell lemondani, de a mőködtetést 
sem tudja az önkormányzat vállalni. Ha az iskolával együtt a sportcsarnokot is mőködtetné az 
állam – ami mai ismeretek szerint elképzelhetetlen – hisz egy évi 15 milliós mőködtetést nem 
fognak felvállalni, azért, hogy a tanulók testnevelés órája a sportcsarnokban folyjon. Tovább 
kell gondolni tehát a sportcsarnok hasznosításának kérdését.  
 
Zsoldos Gáborné: Szeptemberben még a testület elé kell hozni ismét a döntést, megjelent az 
idevonatkozó  kormányrendelet, melynek mellékletébıl látszódik, be kell mutatni a 2012. évi 
költségvetést, féléves beszámolót és a következı  évre egy elızetes költségvetési határozatot 
kell hozni, be kell mutatni továbbá azokat a épületeket, amelyeket az intézmény használ, 
ehhez próbálnak elıkészülni. Az kell az államnak bemutatni, hogy az önkormányzat a 
mőködtetést (épületek fenntartása, szakmai dologi kiadások, fizikai állomány) nem tudja 
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biztosítani. Jelenlegi ismereteik szerint ez 40 milliós nagyságrendet képvisel. Ha a szeptember 
30-i határidıt elmulasztják, akkor már nem lehet kérni a mőködtetés átvételét. Szeptember 30-
ig a kérelmet be kell nyújtani, és a felülvizsgálat eredményeként az állam nem fogadja el, 
hanem kirója a fizetési kötelezettséget, akkor október 4-ig dönthet úgy, hogy  nem mőködteti 
és ezt az összeget megfizeti az államnak és visszavonja a kérelmet.  
 
dr. Rókusfalvy Sylvia: Okos-e ennyire elıremenni, mert esetleg magát zárja ki az 
önkormányzat abból, hogy esetleg finanszírozzák a testnevelési órákat a sportcsarnokban.  
 
Bencze István: Biztosan nem finanszírozza az állam a sportcsarnok mőködtetését, erre a 
köznevelési törvény nem ad lehetıséget. Ismerteti a Belügyminiszter levelét a mindennapos 
testnevelés ellenırzésére vonatkozóan.  
 
Varsányi Antal:  Úgy gondolja, hogy amíg a sportcsarnok benne van az iskola 
költségvetésében, addig az állam rendelkezik azon részével, amivel a testnevelési órát tartják.  
 
Bencze István: Nincs benne a költségvetésében, önálló intézmény a sportcsarnok. 
 
Varsányi Antal:  Ha az iskolai testnevelés eddig a sportcsarnokban folyt, az iskola épülettel a 
sportcsarnokot is arra a célra át kell adni, megoldják a főtést stb. De ha az önkormányzaté, 
beengedheti a diákokat, ha lesz mibıl finanszírozni. Így lehet nagyobb hatáskörük arra, hogy 
errıl beszéljenek. Javasolja tájékoztatni a miniszter urat arról, hogy Dömsödön a 
mindennapos testnevelés hat éve megvalósul.   
 
Szabó Andrea: A miniszter úr nyilatkozott az elmúlt idıszakban, ahol nincs tornaterem vagy 
csarnok, a mindennapos testnevelést meg lehet oldani a járdán, az utcán, stb. Azt kell 
megérteni, hogy itt pénzügyi racionalizálás folyik, nem fognak több épületet fenntartani, 
pénzt akarnak befelé.  
 
Bencze István: A köznevelési törvény meghatározza, hogy hány fıs iskolánál hány fı 
kiszolgáló személyzet lehet. Dömsöd esetében egy iskolatitkárt finanszíroz. A 
sportcsarnokban lévı vezetıt és három kiszolgáló személyzetet nem finanszíroz.  
 
Zsoldos Gáborné: Az iskola kiszolgáló személyzetét sem finanszírozza, mert a 3000 fı 
feletti településnek magának kell mőködtetni.  
 
Bencze István: Javasolja a döntés elnapolását a következı rendkívüli ülésre azért, hogy még 
további információ birtokában tudjanak dönteni.  
 
dr. Bencze Zoltán: Amennyiben továbbra is az iskola alapító okiratában szerepel a 
sportcsarnok, a gyakorlatban kötelezettséget vállal az önkormányzat arra, hogy január 1-ét 
követıen – amikor az állam átveszi az iskola mőködtetését is – nem a sportcsarnokot 
mőködtetjük, hanem változatlan formában ott zajlik ugyanúgy minden, mint most van. Azt 
nem tudni, hogy az állam a sportcsarnok – mivel ez önkormányzati intézmény – erre jutó 
költségeit (rezsiköltség, ami az iskolai használatra jut) téríti-e az önkormányzat felé. 
Feltételezésük szerint nem. Amennyiben  kiveszik, nem dönti el a sportcsarnok sorsát, 
emellett az önkormányzat, mint önálló intézményt megállapodás útján biztosíthatja az 
iskolának december 31-ig változatlan formában. Kérdés, hogy az állam, amikor az ı iskolája 
lesz, mit hajlandó megtenni, hogy ugyanezeket a feltételeket biztosítsa.  
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Varsányi Antal:  A testnevelés órákat sok helyen uszodákba tartják, még sincs benne az 
alapító okiratban.  
 
Bencze István polgármester továbbra is fenntartja, hogy ezt a döntés napolják el további 
ismeretek megszerzéséig.  
 
Szabó  Andrea: Amit elıírnak a köznevelési törvényben feltételeket, saját maguk egy 
tollvonással áthúzzák, amikor az államnak kell finanszírozni.  
 
Balogh László Levente: Az állam az iskola fenntartója,  a sportcsarnok mőködtetését nem 
fogja finanszírozni, nem tudni mi lesz szeptember 30. után.  Amíg ki van véve a sportcsarnok, 
addig szabadon kereshetnek megoldást a mőködtetésre. Abban ki lehet kötni az iskola 
prioritását.  
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal meghozta a következı határozatot: 
 

128/2012. (IX.12.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a gróf Széchenyi István 
Általános Iskola alapító okiratának módosítását elnapolja. 
  
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
6./ Nagyközségi Óvoda kérelme maximális csoportlétszám túllépés miatt 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István: Ennek a döntésnek milyen nagyságrendő kihatása van?  
 
Zsoldos Gáborné: Errıl már döntött korábban a testület, úgy engedélyezte a 9. csoport 
visszaállítását, hogy az óvónıi elvont létszámot nem kapja vissza, összevonja a csoportokat, a 
dajka létszámban pedig közhasznú alkalmazásával nyújtanak segítséget. Ennek a döntésnek a 
birtokában van az óvoda, volt már a csoportlétszám túllépéssel kapcsolatban egy engedély,  
most a beiratkozások után megváltozott a helyzet, még több csoportban van szükség erre az 
engedélyre. Sem a létszámban a mőködtetés költségében nem kér változtatást.  
 
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: 
 

129/2012. (IX.12.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX törvény 3. számú melléklet 7-8. pontjai alapján, az alábbi 
határozatot hozza. 
 



 10

I. A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3. számú melléklete 7. pontja alapján 
engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését 20%-kal az Ú/2 kiscsoportban, 
Ú/3 és Ú/4 középsıcsoportban, D/1 kis-középsıcsoportban, Ú/5 és D/3 
nagycsoportban. 
 
II.  A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3.számú melléklete 8. pontja alapján 
engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését további 10%-kal az Ú/1 
kiscsoportban. 

 
Felelıs: Orosz Lajosné óvodavezetı 
Határid ı: 2012/2013. nevelési év 

 
7./ A Fortius-Ker. Kft. ajánlata a Csónakház üzemeltetésére vonatkozóan  
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István:  Az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 2013. márciusban lejár a 
szerzıdés, képviselık az ajánlatot megkapták.  
 
Bencze István: Magasabb bérleti díjat nem tud ajánlani?  
 
Béczi János: Becsatolta a 2011. évi gazdálkodás eredményét, amelybıl kiderül, milyen gátjai 
vannak annak,  hogy nagyobb üzletet tudjanak csináljanak a csónakházban. a tapasztalatokat 
leírva, üzleti eredményeket látva úgy gondolja, hogy ajánlata korrekt.  
 
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az ajánlatot megtárgyalta, a bérleti szerzıdést 5 évre 
javasolja megkötni. A felkínált bérleti díjat elfogadásra javasolja azzal, hogy minden évben 
vizsgálják felül. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az elıterjesztést a Gazdasági Bizottság javaslatát figyelembe 
véve.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

130/2012. (IX.12.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képezı dömsödi 232. hrsz.-ú, 2167 m2 területő ingatlanról a FORTIUS-
KER Kft-vel (Székhely: 2344 Dömsöd, Thököly út 23.; cégjegyzékszám: 13-09—
137104) kötött bérleti szerzıdés módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: 
- a bérleti szerzıdés idıtartamát 2018. december 31-ig meghosszabbítja; 
- a bérleti díj összege 2013-tól bruttó 825.000-Ft/év összegre változik. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a bérleti 
szerzıdés módosításának aláírására. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: szerzıdés aláírása 2012. október 31-ig 
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Bencze István: A képviselık kézhez kapták a DUSE. Sport Kft. állásfoglalás kérését, mely 
kapcsolódik az iskola alapító okiratának módosításához. Mindenképpen pozitív dolognak 
tartja az ajánlatot a DUSE. Sport Kft. részérıl.  
 
dr. Bencze Zoltán: A két vagyon – melynek tekintetében állásfoglalást kért a DUSE Sport 
Kft., - az egyik jelenleg intézményei vagyon, abban intézmény üzemel. Jelenleg még üzemelı 
és annak az intézménynek a jövıbeli sorsáról még ellentétes döntés nem született, ellentétben 
van azzal, hogy mennyire lehet rá pályázatot kiírni. A képviselı-testület akként foglalhat 
állást, hogy figyelembe veszi – ismerve, hogy milyen döntések vonatkozhatnak rá – 
amennyiben olyan döntést kell hoznia, miszerint az önálló intézményként történı üzemeltetést 
nem tudja biztosítani, abban az esetben hajlandó-e bérüzemeltetésre vonatkozó pályázat 
meghirdetését.  
 
Bencze István: Jelenleg a dömsödi sportpálya a Dömsödi SE kezelésében van, 
beleegyezésükkel és szorosan velük együttmőködve lehet errıl szó. A sportcsarnok 
mőködtetésével kapcsolatban a kötelezı testnevelés kapcsán esett szó, van kézilabda csapat, 
ilyen-olyan sportág, melynek még a sportcsarnok otthont ad. A kézilabda és más sportágak  
edzésekre az állam nem fog adni támogatást. Ezért is kell gondolkodni a DUSE Kft. ajánlatán.  
Kérdezi az ajánlattevıtıl, hogy a Dömsödi SE vezetıjével tárgyaltak-e már errıl?  
 
Nagy Zsolt: Nem beszéltek addig, míg a képviselı-testület részérıl nincs hivatalos 
állásfoglalását. Közösen szeretnének leülni tárgyalni. Arra szeretnének állásfoglalást, hogy 
foglalkozzanak-e ezzel, hogy a DUSE-ben sportoló mintegy 120 gyerek jövıje hogy fog 
alakulni.  
 
Bencze István: A Dömsödi SE elnökét tájékoztatta arról, hogy január 1-tıl az önkormányzat 
a sportpálya és az ahhoz kapcsolódó épületegyüttes rezsijét nem tudja finanszírozni. 
Valamilyen megoldást keresni kell rá, mert a dömsödi fiatalok sportolását biztosítani kell. 
Olyan állásfoglalást tudna elfogadni a képviselı-testülettıl, hogy közösen gondolkodjanak 
ezeknek az objektumoknak a hasznosításáról, amennyiben az önkormányzat nem tudja 
finanszírozni.  
 
Varsányi Antal:  Az, hogy 2013-tól az önkormányzat nem tudja finanszírozni a sportpálya és 
a épületek mőködtetését, ez egy testületi döntés kell, hogy legyen, ez a költségvetés része. 
 
Bencze István: Közölte az SE elnökével, hogy a 2013. évi önkormányzati költségvetésben 
nem fog szerepelni ezen létesítmények rezsiköltsége.  
 
Varsányi Antal: A pályafenntartás több millió Ft., a csarnok fenntartás szintén sok millió Ft., 
úgy dönteni, hogy még intézmény mőködik benne, nem igazán jó.  
 
Nagy Zsolt: Nem döntést kérnek, állásfoglalást kérnek annak az irányába, hogy egyáltalán 
foglalkozzanak ezzel a kérdéssel a jövıben. 
 
Bencze István: Annak tudatában, hogy van a kormányzatban egy álláspontja, miszerint 
vannak olyan  látványcsapat sportágak, amire az ilyen egyesületek – mint pl. a DUSE. – 
tudnak pályázni. 20 milliós nagyságrendrıl van szó. Teljesen megalapozott üzleti terv 
szükséges, ahhoz, hogy  a testület úgy döntsön, hogy igent mond. Állásfoglalást kérnek arra, 
hogy van-e az önkormányzatnak ilyen szándéka.  
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dr. Bencze Zoltán: Arról kellene dönteni, hogy az önkormányzat a közeljövıben a 
racionalizálás, a költségvetési döntések, és az azt megalapozó döntések meghozatala során 
megvizsgálja annak lehetıségét is, hogy az intézmények jövıbeni mőködtetési formáját 
illetıen a sportlétesítmények üzemeltetése költséghatékonyabb formában megvalósítható-e 
bérüzemeltetés esetében, vagy nem.  
 
Balogh László Levente: Nyitott az önkormányzat minden fajta mőködtetést biztosító 
lehetıség felé. Azt nem mondhatják ki, hogy mindent az önkormányzat akar mőködtetni és 
lezár mindent, vagy mindenáron bérbe akarja adni.  
A sportcsarnok jelenlegi vezetıjének mi az álláspontja? 
 
Béczi János: Elhivatottsága akkora, hogy a sporton belül valószínő megtalálja a számítását.  
Sajnálja az intézményt, 10 éves munkája van benne, s egy olyan reménysugár volt, hogy 100 
gyerek sportol versenyszerően, ezt sikerült megteremteni, ez óriási lépcsı. Ez a településnek 
olyan jövıbeni távlata, amely mind közösségformálás, egészség, nagyon nagy dolog abból a 
szempontból is, hogy ezek a gyerekek mennyire fognak kötıdni a saját településükhöz. Mivel 
fog idekötıdni, ha nincs sportcsarnok, nincs mővelıdési lehetıség. 10-11 éves munka, 
rengeteg áldozat megy veszendıbe a sportcsarnokkal együtt, a csarnokkal együtt 
szertefoszlik, ez az ami óriási problémát okoz. Gondolkodik ezen és szeretne segíteni, akár 
ebben az elképzelésben is, vagy újabb  megoldásban találni arra, hogy hogyan mőködhetne a 
csarnok tovább. Sajnálja, hogy gazdasági potenciát nem tud biztosítani, nem tudja 
megduplázni a bevételt. Ha egy év átmenetrıl van szó, megoldást kell keresni.  
Úgy gondolja, hogy látható volt a 11 év alatt, hogy igyekeztek mindent megtenni, a csarnok 
minden napszakban mindenki részére nyitva állt. Sajnálatos, hogy felelıs emberek olyan 
nyilatkozatot tesznek, hogy utcán is lehet tornaórát tartani.  
 
Varsányi Antal: Nem kellene elébe menni, még mindig bízik abban, hogy minden  nem így 
lesz, szeptember végéig a törvény elfogadásáig lesz arra mód, hogy változtassanak. Nagy 
károkat tennének abban, érzelmileg, emberek egzisztenciája, stb. olyanról beszélnek, ami  
nincs. Fel kell készülni, hogy ilyen is lehet.  
 
Nagy Zsolt: Konkrét adatot nem akar kapni semmire vonatkozóan, azt szeretnék látni, mi az 
önkormányzat hajlandósága, hogy ne december 1-én derüljön ki, hogy egy hónap alatt össze 
kellene rakni valamit.  
 
Varsányi Antal:  A jegyzı felhívta a figyelmet, hogy értékarányos bérleti díjat kell 
megállapítani. Mi az amit ingyen adjanak, ha nem ezt. De ha a törvény szerint nem lehet, 
akkor nem tudja, mennyi az értékarány. Sok a nyitott kérdés, nem tudnak rá válaszolni. 
 
Szabó Andrea: A jóhiszemőség az jó, de jobb ha felkészülnek arra, hogy nem így lesz ahogy 
remélik, a kormány politikáján látszik, hogy vállalkozás szemléletően szeretné  mőködtetni a  
közintézményeket is. Hasznosabb, ha elıre gondolkodnak egy kicsit, s legyen egy esély arra, 
hogyan tudnák az intézményeket jól mőködtetni. A DUSE. dömsödi bejegyzéső egyesület, a 
dömsödi gyerekek sportéletét öleli fel. Dömsödi tagokból áll, eddig is nyitott volt az 
egyesület, a szülık egyként álltak a gyerekek mellett, pénzügyileg és minden szempontból 
támogatták a sporttevékenységet.  A legelsı út, amelyre tovább léphetnének, az – véleménye 
szerint – csakis ez lehet, ha döntésre kerül a sor. Javasolja, hogy elılegezzék meg a bizalmat 
az egyesület tagjainak és támogassák munkájukat.  
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Bencze István: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a jövı évi költségvetés 
kialakításával kapcsolatosan és a meghozott intézkedéseikkel kapcsolatosan a dömsödi 
sportlétesítmények helyzetét is vizsgálják meg ebbıl a szempontból.  
 
A képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

131/2012. (IX.12.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a DUSE Sport Kft. 
megkeresése alapján kinyilvánítja szándékát arról, hogy az önkormányzat 2013. 
évi költségvetésének kialakítása során, a költségvetési egyensúly érdekében 
meghozandó intézkedési javaslatok között megvizsgálják az önkormányzat 
tulajdonát képezı sportlétesítmények bérleti jogviszonyban történı 
üzemeltetésének kérdését is. 

 
Felelıs: képviselı-testület; dr. Bencze Zoltán jegyzı 
Határid ı: 2012. október 31-ig 

 
Bencze István: Csikós Lászlóné OMK. igazgató a Gazdasági Bizottság elnökéhez fordult az 
intézmény személyi állományának kérdésével kapcsolatban. (röviden ismerteti az 
intézményvezetı megkeresésének tartalmát.) 
 
Sallai Gábor: A Bizottság olyan döntést hozott, illetékességi okból nem tartozik a gazdasági 
bizottság hatáskörébe, tekintettel arra, hogy forrásokat és olyan embereket érint, akiknek 
tisztában vannak a munkájával, tisztában vannak a értékeikkel. Erre visszatérnek az októberi 
ülésen, amikor látják, hogy konkrétan mire számíthatnak, a mostani információ kevés a 
döntéshez.  
 
Bencze István: A képviselı-testületnek októberben intézményenként kell végig  menni 
ahhoz, hogy a megfelelı intézkedéseket meghozza.  
 
A képviselı-testület a továbbiakban díszpolgári adományozásáról dönt zárt ülésen. (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 


