JEGYZŐKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők,
dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, továbbá a jelenléti ív szerinti
meghívottak.
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Külön
köszönti Fodor Pálné belső ellenőrt és dr. Schmidt Géza szakértőt.
Megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A meghívótól eltérően 3. napirendként az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló beszámolót, 4. napirendként pedig a 2014. évi költségvetési
koncepciót javasolja megtárgyalni. Javasolja továbbá a meghívóban nem szereplő ivóvíz
rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért projekt nyilvánosság
biztosításának feladatellátásához szükséges beszerzés megindításának megtárgyalását.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
48/2013. (IV.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás)
megvitatása
4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
5./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésekről
6./ A Nagyközségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének
Felülvizsgálata
7./ Pályázat benyújtása a Dabi Tagóvoda fejlesztésére
8./ „Dömsöd Épített és Természeti Környezete” című kiadvány elkészítése
9./ Dömsöd, Káka utca szélesítése
10./ Jároliné Lázár Katalin önkormányzati bérlakás megvásárlására irányuló kérelme
11./ A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azonosító jelű és „IVÓVÍZHÁLÓZAT
REKONSTRUKCIÓ ÉS ÚJ VÍZTORONY ÉPÍTÉSE AZ EGÉSZSÉGES IVÓVÍZÉRT
DÖMSÖDÖN” című projekt tájékoztatási és nyilvánosság biztosításának feladatellátáshoz
szükséges beszerzés megindítása
12./ Létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás igénylése
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
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(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
49/2013. (IV.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

2./ A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Lázár József: Kérdezi, hogy a térség közlekedésével kapcsolatos tájékoztatón miről volt szó?
Szó volt a beszámolóban a községi utak kátyúzásáról, kérdezi, hogy a Thököly utca szerepelte a 13 utca között?
Szemétszállítással kapcsolatban: Nem tartja igazságosnak, hogy a térség 11 települése közül a
a legtávolabbi település is ugyanazt a díjat fizeti mint Dömsöd, ahol a lerakó van. Kéri, hogy
a polgármester harcoljon azért, hogy legalább itt olcsóbb legyen a díj.
Bencze István: Menetrend egyeztetés volt a MÁV. HÉV, autóbusz menetrendek egyeztetése.
A szigethalmi, illetve ráckevei buszjáratokkal kapcsolatos – dömsödieket érintő – problémát
is felvetette.
A Thököly utca kátyúzása nincs a 13 utca között.
A szemétszállítási díj csökkentése érdekében minden lehetőt megtesz. Az elmúlt 15 évben a
dömsödiek jóval alacsonyabb díjat fizettek, mint bárki más, nem biztos, hogy az új
szolgáltatónál ez érvényesíthető lesz. Elégedett lenne, ha maga az önkormányzat kapna kézzel
fogható támogatást a szolgáltatótól. Nem mondott le arról, hogy a lakossági díj csökkentése
érdekében lépéseket tegyen, de várhatón 2014-től központi árképzés lesz.
Szabó Andrea: Mikor lesz köztisztasági díj számla?
Kérdezi továbbá, hogy a gyömrői kutyamenhelyen mit láttak?
Bencze István: A hét második felében kezdik kiküldeni az első három havi számlát a tavalyi
áron, továbbá egy tájékoztató levelet, előrevetítve azt, amennyiben az MEH. elfogadja
kérelmüket, úgy magasabb díjat utólag érvényesítik.
Dr. Bencze Zoltán: A gyömrői kutyamenhely látogatása alkalmával szerzett tapasztalatokat
ismertette.
Lázár József: Most folyik az eboltás, mi a tapasztalat a kóbor ebekkel kapcsolatban?
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Dr. Bencze Zoltán: A kóbor ebek száma csökkent, egyébként hullámokban nő a kóborló
kutyák száma. Kb. 5-600 kutyát láttak el eddig shippel, azonosító nélküli kutyát nem oltanak
be, előtte beültetik a chipet.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
50/2013. (IV.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás)
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Dr. Schmidt Géza: Ismét nehéz évet zárt az önkormányzat, az, hogy talpon maradt, nem is
rossz eredményekkel, a képviselő-testület és az önkormányzat vezetőinek, pénzügyi
munkatársi munkájának köszönhető. A rendelkezésre álló folyószámla hitelt folyamatosan
igénybe vették, pozitívum, hogy a tartozások és a szállítói állomány nem jelentős összeget
képvisel. Tervezéskor jelentős forráshiányt kellett betervezni, melynek nagyságrendje az év
végére nagymértékben lecsökkent, mely azt bizonyítja, hogy takarékos gazdálkodást
folytattak egész éven át. A problémák a bevételekkel kapcsolatosak, az iparűzési és a
gépjármű adónál jelentős az elmaradás. Nem jelenik meg a beszámolóban, az önkormányzat
intézkedése következtében sor került az adósság rendezésre. Kiemelendő, hogy az
önkormányzat vezetésének sikerült elérni a maximális, 70 %-os adósság konszolidációt elérni.
Ennek kihatása a mérlegben a 2013. évi beszámolóban jelentkezik. Takarékos, ésszerű
gazdálkodás valósult meg 2012. évben. Azok a számadatok, melyek a jelentésben
szerepelnek, maximálisan megbízhatóak, számviteli, főkönyvi kivonatokkal alátámasztott.
Vagyonmérleggel kapcsolatban is ugyanez állapítható meg, a kimutatott eszközök és források
valóságtartalma hitelt érdemlően igazolva van, leltárakkal és analitikus nyilvántartásokkal
alátámasztva. Az előterjesztést megfelelő tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek, a
rendelet-tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, elfogadásra javasolja.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja,
megköszönte a pénzügyi vezetés mindenre kiterjedő előterjesztését.
Zsoldos Gáborné: A 2012. évben választották külön az intézmények költségvetését, ez az év
volt, amikor a községi vízművet jogszabály alapján megszüntették. A 2013-ra várható
forráscsökkenés miatt átszervezés alá vonták az OMK-t, sportcsarnokot, Polgármesteri
Hivatalt, már 2012-ben olyan intézkedési csomagot fogadott el a képviselő-testület, melye a
2013-as évet megalapozta.
Az adóknál a költségvetési tervet az előző évhez alapozva tervezték, egész évben látszódott,
hogy az iparűzési adónál és a gépjármű adónál is nem tartható az előirányzat, s ez e teljesítési
adatokban is látszódik. 2012-ben likviditási gondjaik kisebbek voltak mint az előző évben,
ebben nagy segítség volt 2011-ben ÖNHIKI támogatást is, év végén a hitellel rendelkező
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önkormányzatokat külön támogatták. Ezekkel a támogatásokkal le tudtak dolgozni egy csomó
kifizetetlen számlát. Látszik, hogy a folyószámla hitel év végére elérte a teljes keretet, de a
munkabér hitelt nem vették igénybe minden hónapban, az év utolsó hónapjaiban egyáltalán
nem. A beszámolóban bemutatták a beruházásokat, felújítást 2012-ben nem végeztek.
Beruházásoknál vannak olyan feladatok, ahol ott van az előirányzat, de nincs teljesítés. Pl.
kazánprogramra benyújtott pályázatra, kamera rendszerre benyújtott pályázatra. Az ivóvíz
minőség javító projekt előkészítő munkái folynak.
A 44,9 millió Ft-os folyószámla hitel állomány, amely nem szép képet mutat, de
megtalálhatók a bankszálán pályázati maradványok, a vízmű teljes pénzeszköz maradványa,
régen nem fordult elő, hogy pozitív pénzmaradványt tudtak a testület elé hozni. Bármennyire
is nehéz volt, úgy gondolja, hogy a működést biztosítani tudta az önkormányzat. A
forráshiányt nem pályázat útján csökkentették, mert a kiírt feltételeknek nem nagyon felelt
meg az önkormányzat.
Bencze István: Átgondolt – előre mutató – gazdálkodást folytattak az elmúlt évben, mivel a
múlt évi gazdálkodás és intézkedés alapozta meg a 2013. évi költségvetést hiány nélkül tudták
összeállítani. Sehova sem építettek be olyan bevételeket, amit ne tudnának realizálni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a 2012. évi költségvetésről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (IV.24.) rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
A rendelet kihirdetve: 2013. április 25. napján
A rendelet hatályos: 2013. április 25. napjától.

4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Bencze Ístván polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Dr. Schmidt Géza: Tudomása szerint törvényjavaslat született a koncepció készítésére
vonatkozó határidő módosítására. Az április 30-i határidő sem szakmai sem egyéb
szempontból nem megfelelő, az állami költségvetést illetően semmiféle előremutató
irányelvek, konkrét számítások, amelyek megalapoznák az önkormányzatoknál a koncepciót
nincsenek, az önkormányzatoknak április 30-án nincs tapasztalata a 2013. évi gazdálkodás
adatairól. Korábban november volt a koncepció készítésének határideje, amikor volt egy
megalapozás az előző évi III. n. éves tapasztalatok alapján. A koncepció készítésénél
tiszteletre méltó az erőfeszítés, a kötelező feladatokból kellett kiindulni, de hogy ehhez
milyen források állnak rendelkezésre, csak a jelenlegi szabályozásból lehet kiindulni, azonban
semmi garancia, hogy 2014-ben is így marad.
Bencze István: Minden konkrét információ nélkül készült a koncepció, arra alapozva, melyek
azok a feladatok, amit 2014-ben is el kell látni
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a szakértő által
elmondottak a bizottság véleményével megegyeznek. Az előterjesztésben szereplő stratégiai
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és alapelvekkel, prioritásokkal mindannyian egyetértenek, tervezni nem igazán lehet, csak
jósolni.
Varsányi Antal: Konkrét dolgokról könnyebb írni, a koncepcióban egy konkrét szám sincs,
mint elképezést el kell fogadni, ezzel eleget tettek a törvényi kötelezettségnek.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
51/2013. (IV.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési koncepcióját a határozat melléklete
szerint elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

(Ispán Ignác képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
5./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésekről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Fodor Pálné: A Képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési ütemtervet hajtotta végre,
egyik ellenőrzés során sem állapított meg olyan hiányosságot, amely felelősségre vonást
eredményezett volna, ez dicséretes. Úgy látja, hogy a gazdasági iroda mindent maximálisan
rendelkezésre bocsát.
Sallai Gábor: A Gazdasági bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Zsoldos Gáborné: Az ellenőrzési feladatok során azt gondolja, hogy a belső ellenőrrel való
kapcsolat a legszorosabb, a legintenzívebb. Az elmúlt évben még a CSÖT. Is ellenőrzött egyként kiemelt témát (ismerteti). 2013-tól ez az ellenőrzési forma nem működik. Nagyon
fontosnak tartja a belső ellenőr tanácsadó tevékenységét is munkájuk során.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
52/2013. (IV.24.) Kt.számú
Határozat.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál végzett
2012. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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6./ A Nagyközségi Óvoda Szervezeti és Működési szabályzatának és Házirendjének
felülvizsgálata
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Dr. Bencze Zoltán: Megváltozott a jogszabályi környezet, mely az egész köznevelési
rendszerre, ezen belül az intézményekre vonatkozik. Március 31-ig el kellett készíteni a
szabályozatok felülvizsgálatát. Ez megtörtént.
Az SZMSZ. az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján egyetlen ok miatt került a
képviselő-testület elé, a nyári zárva tartás miatt.
Orosz Lajosné: Eddig június 1. és augusztus 31. között tartottak ügyeletet, többször felmerült
az az igény, hogy miért nem az iskolai tanév végétől tartják az ügyeletet. Ezt megbeszélték és
bele tették a szabályzatba. Ez csak tájékoztatási jellegű, mert a nyári zárva tartást a jegyzőnek
kell a továbbiakban meghirdetni.
Következő napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy talán nem kellene dátumszerűen bele
venni a szabályzatba a június 15-ét, mert ha nyertes lesz az óvoda felújítási pályázatuk, akkor
már a május 1-i hétvégén meg tudnák kezdeni a munkálatokat, s ehhez igazítanák a zárva
tartást. Ez bármikor módosítható, egyébként is a pedagógiai program felülvizsgálatának
határideje augusztus 31. hatálybalépés szeptember 1., úgy gondolta, hogy minden
szabályzatukat szeptember 1-én léptetné hatályba.
Benne is maradhat, ha pályázatot nyertnek, át kell szerkeszteni, fenntartói közleményt kell
közzé tenni, az egy másik eljárás lesz.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
53/2013. (IV.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének módosításával egyetért.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

7./ Pályázat benyújtása a Dabi Tagóvoda fejlesztésére
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a BM. a tavalyi pályázatát –
mellyel a térfigyelő rendszer kiépítésére nyert el támogatást az önkormányzat – kiegészítette
azzal, hogy az önkormányzati intézmények felújítására, önkormányzati sportlétesítmények
fejlesztésére is lehet pályázatot benyújtani. Amint ez a pályázati lehetőség ismertté vált,
azonnal a dabi óvoda felújítására – elsődlegesen a nyílászárók cseréjére – gondoltak. A
pályázati összeg maximális összege 30 millió Ft.
Dr. Bencze Zoltán: Nagyon rövid a határidő, május 2-ig lehet a pályázatot benyújtani, a
pályázat feltétele, hogy kész költségvetéssel kell rendelkezni. 20 % önrészt kell a pályázathoz
biztosítani. A nyílászáró cserén kívül a teljes elektromos hálózat felújítását tervezik, ehhez
kapcsolódó kőműves munkák, a födém hőszigetelése, az épület külső, belső vakolat javítása,
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hőszigetelés, színezés, továbbá az akadálymentesítés is szerepel a pályázatban. Nem szerepel
az anyagban – de szükséges lenne – az egyik csoportszoba padlójának cseréje. Kérdezi, van-e
rá költségvetés, amennyiben nincs, azt a pályázat benyújtásáig el kell készíttetni.
A költségvetés tartalmazza még udvarburkolat csere, külső parkoló kialakítását, ez nem fér
bele a támogatási körbe.
Bencze István: Évek óta tervezik a dabi óvoda felújítását, most egy konkrét pályázati
lehetőséggel megvalósíthatónak látszik, a 20 % önrészt bárhonnan is, de elő kell teremteni.
Sallai Gábor: Gazdasági bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyértelműen javasolja a
pályázat benyújtását.
Szabó Andrea: Nagyon kellene egy tornaszoba. Szakmai szempontból véleménye szerint
fontosabb lenne, mint a vakolat.
Bencze István: Bővítésre nem fér bele a 30 millió Ft-ba. Minden bizonnyal sokan fognak
pályázni, s ha nem a maximális összeget célozzék meg, nagyobb esélyük van.
Orosz Lajosné: Bővítésre ez a pályázat nem ad lehetőséget.
Ispán Ignác: A külső hőszigetelés is benne van ebben a pályázati összegben. Olyan vastagok
a falak, hogy véleménye szerint a szigetelésre nem lenne szükség.
Bencze István: Valóban felesleges.
Lázár József: Vakolat javítás, hőszigetelés 5 millió Ft., kicsit drága.
Bencze István: Nincs benne a padló cseréje, véleménye szerint a felesleges dolgokat – mint a
hőszigetelés – vegyék ki, át kell dolgoztatni a költségvetést. Ettől függetlenül tornaszobát
akkor sem lehet bővíteni, mert a tornaszobán túl még egy csoportbővítés is szükséges lenne, s
ha most tornaszobával bővítenek, legalább 10 évig szoba sem jöhet a csoportszoba bővítés.
Szabó Andrea: Évek óta nem tudnak tornázni a gyerekek, nagyon fontos lenne a tornaszoba,
és ha most lenne rá lehetőség, jó lenne a pályázat keretében, a vakolat javítást, színezést saját
munkaerővel is meg tudnák oldani.
Balogh László Levente: Összenyitható térre lenne ott szükség, mert nagyobb összejövetel
alkalmával (mint a ballagás) rossz idő esetén nem tudnak hova menni.
Orosz Lajosné: Évekkel ezelőtt tervezték, hogy a bővítésre megcsináltatják a terveket,
Fekete Miklóssal egyeztették is, azonban nem készült el. Nincs egy kézzel fogható terv,
amivel pályázni tudnának.
Dr. Bencze Zoltán: A pályázati ellenőrzések miatt nem tudtak egyeztetni a kollégával, az
előterjesztésben két sor van a vakolat javításra, ez vagylagos. Egyik a hőszigetelés színezés
vakolatjavítás, a másik pedig vakolat javítás színezés. Nem összeadódik a kettő, hanem
vagylagos. Egyébként a bővítés tervezésénél a beépíthetőségi százalékot is vizsgálni kell,
megmarad-e a gyereklétszámhoz szükséges udvar terület.
Orosz Lajosné: A nyílászáró csere és az elektromos hálózat csere nagyon fontos.
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Ispán Ignác: Javasolja a pályázat beadását, hőszigetelés nélkül.
Szabó Andrea: Előre el kellene készíteni egy tervet, ha lesz pályázat, csak elő kelljen venni.
Az Oktatási Bizottságban dolgozik, s gyakran szembesülnek ezzel a problémával, a
tornaszoba hiányával.
Bencze István: Lehet, de meg kell vizsgálni, miből, egy terv egy millió Ft. körül van.
Balogh László Levente: Hőszigeteléssel 14,8 milliót pályáznak meg a 30 millió
lehetőségből, lehet, hogy erre soha többet nem nyernek.
Orosz Lajosné: Évek óta vesszőparipája a dabi óvoda bővítése, nagyon sajnálja, hogy nincs
meg a bővítési terv. Ha 2014-től a három évesek felvétele is kötelező lesz, akkor lát rá esélyt,
hogy fognak kiírni pályázatokat óvoda bővítésekre. Most nem tudják ebbe a pályázatba
beletenni, ahhoz komoly terv kell, s nincs rá idő. Ezzel a felújítással is számára egy újabb
állom valósul meg, nagyon örül ennek a lehetőségnek. Hogy ebben a nehéz gazdasági
helyzetben az önkormányzat felvállalja az önerőt, ezt külön köszöni.
Lázár József: A tornaszoba bővítést kizárják, ha megcsinálják a leírtakat, egy komplett, jó
épület lesz, a későbbiekben gondolkodhatnak tornaszoba, csoportszoba bővítésen. Meg kell
nézni, marad-e elegendő hely a gyereklétszámra. Meg kell csinálni, ha jövőre lesz bővítésre
lehetőség, akkor meg lehet pályázni.
Bencze István: Mielőtt tovább lépnének a bővítés irányába, meg kell nézni az érvényes
jogszabályokat.
Amennyiben 3 éves kortól kötelező lesz felvenni a gyerekeket, elképzelhetőnek tartja, hogy
nem a dabi óvodát bővítik, hanem egy újabb óvodát építenek.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, hogy az óvoda bővítésére
vonatkozó pályázatot – hőszigetelés nélkül – benyújtja az önkormányzat.
Ispán Ignác: Ha pályáznak a hőszigetelésre, meg tudják csinálni a padlót is?
Dr. Bencze Zoltán: Igen belefér.
Bencze István: Szavazásra bocsátja a pályázat benyújtását – hőszigeteléssel együtt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
54/2013. (IV.24.) Kt.számú
Határozat.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. (III.29.) BM rendelet
szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása célon
belül támogatási kérelmet nyújt be a Nagyközségi Óvoda dabi telephelyének (2344
Dömsöd, Szabadság út 92.) fejlesztésére.
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Az igényelt támogatás 10.620.140-Ft. A támogatással érintett beruházáshoz szükséges
2.655.037-Ft összegű önrészt a Képviselő-testület az Önkormányzat saját költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos, a pályázat benyújtására 2013. május 2.

8./ „Dömsöd Épített és Természeti Környezete” c. kiadvány elkészítése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István: A LEADER mozgalom keretében mintegy 200 millió Ft. körüli összeg
maradt Ráckevén. Mint ismert, az előző civil szervezet megszűnt, felbomlott, ennek
hiányában nem tudják ez e célra elkülönített pénzeket felhasználni. A közelmúltban egy
teljesen új egyesület alakult, így lehetőség nyílik a 200 millió Ft-ot megpályázására. Ezt
szétosztották a 9 település között, ez településenként 20 millió Ft.-ot jelent. A 20 millió Ft-ból
10 millió Ft-ot melyet A térség önkormányzatainak kb. 20-20 millió Ft. támogatás
pályázására nyílik
Településenként vannak kötelező dolgok, 10 millió Ft-ot vállalkozó kell, hogy felhasználjon,
10 millió Ft-ot pedig önkormányzat használhat fel. A HACS vezetése is rendelkezik 12 millió
Ft-os keretösszeggel, ebből 5 millió Ft-ot Dömsödre költenének egy kiadványra. A kiadványt
az egyesület elnöke, dr. Czerny Károly állítaná össze, aki elkészítette már Ráckevéről,
Kiskunlacházáról, s jelenleg a dunaföldvári kiadványon dolgozik. Nagyon szép kiadványa.
Az előterjesztésből kitűnik, hogy az 5 millió Ft-os keretből 2x1 millió Ft-ot kellene
megelőlegezni addig, míg az MVH-tól vissza nem kapják, természetesen megfelelő
garanciával. Szerződésben rögzítésre kerülne, amennyiben a megjelölt határidőig nem fizetik
vissza, úgy az önkormányzat inkasszót nyújthat be számlájukra. Ezzel a lehetőséggel úgy
készülhetne Dömsödről egy 1000 példányos kiadvány, hogy az a településnek nem kerülne
semmibe. Élhet az önkormányzat ezzel a lehetőséggel, de el is utasíthatja.
Ispán Ignác: A bizottság álláspontja, hogy csináltassák meg, ha nem kerül ez az
önkormányzatnak pénzébe.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta, maga részéről tartózkodott a
szavazástól, mivel akkor még az itt elhangzottak nem voltak ismertek. Nem tudott igennel
szavazni arra, hogy most tegyen le az önkormányzat 2 millió Ft-ot arra, hogy majd ekkor
beadnak egy pályázatot, amiből majd ekkor vagy akkor visszatérítik a befizetett pénzt.
Bencze István: A Leader pályázatok mind utófinanszírozottak, ugyanígy a Dabi játszótér is.
Sallai Gábor: Más az utófinanszírozás, amikor beadtak és elnyertek egy pályázatot, mint ha
majd valaki bead egy pályázatot, majd vélhetően elnyeri stb.
Bencze István: Ez nem a településenként tervezett 20 millió Ft., ez egy plusz pénzt, egy
gesztus Dömsöd felé, amivel más önkormányzatok nem fognak rendelkezni.
Varsányi Antal: A kiskunlacházi könyvet látta, nagyon szép. Itt a HACS működésére
biztosított pénzösszegről van szó, ez a pénz megvan. Azon kellene gondolkodni, hogy a
konzulenseket mielőbb kijelölni, ebben szeretne részt venni. Véleménye szerint
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Kiskunlacháza kevés segítséget adott és a szerkesztő – nagyon jó építész lévén – építészeti
szemszögből állította össze a kiadványt. 1000 példányt javasolja készíteni, s minden házhoz
eljuttatni egy-egy példányt.
Bencze István: 2200 ház van Dömsödön. 1000 példányra van fedezet. Elképzelése szerint
decemberben egy ünnepség keretében kerülne szétosztásra, a főútvonalon mindenki kapjon,
egy ötven darabot az utókornak megtartani.
Szabó Andrea: Ezt a fennmaradó pénzt csak könyvre lehet fordítani, vagy valami másra is?
Bencze István: Igen. Nem az önkormányzat pályázata lesz, nem is az önkormányzat írja alá a
pályázatot, csak elfogadja ezt a felajánlást ami azzal jár, hogy 2 x 1 millió Ft-ot meg kell
előlegezni, amit visszakap. Vagy elfogadja az önkormányzat ezt a felajánlást, vagy nem.
Balogh László Levente: Magával az elvvel nem ért egyet, miszerint mindenre van pénz, ami
nem fontos, kockázatot egyébként nem lát benne.
Szabó Andrea: Ki garantálja, hogy végig fog menni és visszakapja az önkormányzat.
Varsányi Antal: Ez a pénz az iroda működtetésére szolgál, mely folyamatosan csökken.
Szabó Andrea: Mint könyvtáros, nincs ellene, a gazdasági bizottság elnöke a gazdasági
hátteret jobban tudja, számára több ponton nem fekszik.
Balogh László Levente: Az ajándékozással óvatos lenne, mindenképpen legyen
hangsúlyozva, hogy ez egy eu-s lehetőség mert ha megkapják a könyvet, miközben
adóemelések történtek, ezt nem igen fogadnák el.
Bencze István: Jobban örült volna, ha pl. egy utca aszfaltozásra kaptak volna felkérést, de
nem arra kaptak, hanem a könyv megjelentetésére. Ez nem az önkormányzat pályázata, van
benne szerepe és van benne pénzügyi művelete.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
55/2013. (III.27.) Kt.számú
Határozat.

-

-

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a LEADER-HACS szerepét
átvevő Pest-Budai és Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyesület által benyújtandó
a Leader IV. tengely HVS-”kiadványok” stratégiai célfejezet pályázatára, amelynek célja 5
millió Ft támogatás elnyerése a „Dömsöd-Épített és Természeti Környezete” című.
kiadvány elkészítése (1000 példány) a pályázati projekt megvalósításának
előfinanszírozásához összesen 2 millió forintot ad át ideiglenesen Pest-Budai és Ráckevei
Városszépítő és Műemlékvédő Egyesületnek az alábbi feltételekkel:
az ideiglenes pénzeszköz átadás ütemezése szerint 1 millió forintot az Egyesület és az
Önkormányzat közötti szerződés aláírása után 8 napon belül, 1 millió forintot a szerződés
aláírása után 60 napon belül a könyv nyers anyagának bemutatása után kell átutalni;
az Egyesület a teljes összeget köteles 2013. október 10-ig visszafizetni;
a visszafizetés biztosítására az Önkormányzat, mint jogosult részére azonnali
beszedési megbízás (inkasszó) kikötése szükséges.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a fenti feltételeknek
megfelelő szerződés aláírására.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos 2013. október 10-ig

9./ Dömsöd, Káka utca szélesítése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

