
Az ünnepek alatt mindenki feltöltődött –
szellemileg és fizikálisan is –, így aztán újult
erővel építhetjük tovább szűkebb pátriánkat.
Manapság rá is fér az emberekre az erőgyűj-
tés, mert a kemény, zaklatott világ, amelyben
élünk, mindenkitől a maximumot követeli
meg. Új év, új feladatok, új célok.Arégi lelke-
sedéssel, de most már optimizmussal telve vá-
gunk neki az év feladatainak. Muszáj bíznunk
a kitűzött célok pozitív megvalósulásában,
eredményében, mert különben a teher alatt
összeroppanunk, és ezt nem engedhetjük meg
magunknak! Tudom, nagyon sok a baj.Anem
kevés megélhetési gond mérgezi a hétközna-
pokat, de hinnünk kell a bajainkból kivezető
út helyességében, mert hit nélkül csak dago-
nyázni fogunk a nihilben, a posványban, a ki-
úttalanságban. Ehhez a hithez kívánok min-
den dömsödi lakótársamnak sikerekben gaz-
dag, nagyon boldog újesztendőt!

Szinte az életünk minden területére kiter-
jedő változások egy fontos szelete a Döm-
söd–Apaj körjegyzőség megszűnése lesz.
December 31-én lezárul az az ötéves közös
munka, amelynek voltak nehézségei, és vol-
tak igazán problémamentes periódusai is.
Összességében úgy gondolom – tiszteletben
tartva egymás érdekeit – arra törekedtünk,
hogy mindkét település éljen a közös munka
kínálta lehetőségekkel. A körjegyzőség meg-
alakulása magával hozott más, olyan mun-
katerületeket is, amelyek együttes működte-
tése egyértelmű anyagi haszonnal járt mind-
két település számára. Január elsejével a kö-
zös hivatal tekintetében különválnak útja-
ink, és ennek egyetlen oka van, mégpedig
az, hogy Apaj község önkormányzata tíz-
milliós nagyságrendű támogatással jobban
jár akkor, ha hozzá hasonló lélekszámú tele-
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MEGHÍVÓ
Falugyûlésre

Dömsöd Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete

2013. január 25-én
pénteken
18 órakor

az Oktatási és Mûvelõdési
Központban

Falugyûlés-t
hív össze,

melyre különös tekintettel
hívja a település lakosait.

A falugyûlésen a 2013. évi
önkormányzati költségvetés
tervezetérõl kap tájékoz-

tatást a lakosság.

„Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben,
Jobb időt, mint tavaly vót,
Ez új esztendőben!
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt,
Ez új esztendőben!”

BBéékkééss,,  bboollddoogg  úújj  eesszztteennddõõtt
kkíívváánnuunnkk  mmiinnddeenn  kkeeddvveess

oollvvaassóónnkknnaakk!!



pü lés sel al kot kö zös hi va talt, mint ha ve lünk
tet te vol na ezt meg. Ezért dön töt tek Áporka
köz ség mel lett, és ja nu ár tól az Apaj–Áporka
kö zös hi va tal fel ál lí tá sán dol goz nak. Meg -
ért ve Apaj meg fon tolt dön té sét, sok si kert
kí vá nunk a hi va tal fel ál lí tá sá hoz, mű köd te -
té sé hez! Az apaji pol gár mes ter kol lé gám tól,
Novák Páltól, az apaji Kép vi se lők től és az
apaji Em be rek től pe dig nem bú csú zom,
mert kö zös fel adat ez után is ma radt szá -
munk ra (Csa lád se gí tő Szol gá lat, óvo da tár -
su lás), és egyéb ként is: ez zel a dön tés sel
sem mi vel sem ke rült mes  szebb re Apaj
Döm södtől! 

A Klebelsberg-központtól meg kap tuk a
vá laszt az is ko lá ink mű köd te té sé vel kap -
cso lat ban. A köz pont el fo gad ta a kép vi se lő-
tes tü let dön té sét – le mon dás az is ko lák mű -
köd te té sé ről, de az zal a fel té tel lel, hogy ha -
vi 3.151.000 fo rin tot kell fi zet nünk a fenn -
tar tá si költ sé gek hoz zá já ru lá sa ként. Min -
dent mér le gel ve, ke mény vi ták után dön töt -
tünk úgy, hogy in kább ezt az ös  sze get
ki fi zet jük a köz pont nak, mint hogy bi zony -
ta lan ság ban tart suk az is ko lá in kat. Cir ka
en  nyit tesz ki az az ös  szeg, ame lyet a fenn -
tar tá si cél ra el köl töt tünk ha von ta, még is
amel lett dön töt tünk, hogy nem koc káz tat -
juk az is ko lá ink nor má lis mű kö dé sét. Is -
mer ve jö vő évi be vé te li ter vün ket, va ló szí -
nű sí te ni le he tett, hogy nem fog be foly ni az
az adó men  nyi ség, amely ből leg alább a je -
len le gi szin ten jut na az is ko lák nak. Ez zel
meg előz zük azt a kény szert, hogy az ok ta tá -
si in téz mé nyek től újabb olyan for rá so kat
von junk el, ame lyek szük sé ge sek a mi ni -
má lis mű kö dé si fel té te lek hez, gon do lok itt
el ső sor ban a tech ni kai sze mély zet drasz ti -
kus csök ken té sé re. Az idő fog ja iga zol ni,
hogy jó dön tést hoz tunk e!? Én sze mély
sze rint biz tos va gyok ab ban, hogy az ok ta -
tás föld ren gés sze rű át ala kí tá sa a fi a ta lok
hasz ná ra fog vál ni, és a meg úju lás ered mé -
nyek ben is meg fog mu tat koz ni! De cem ber
utol só nap ja i ban csak gon do lat ban bú csú -
zunk el az is ko lák tól, hi szen to vább ra is te -
le pü lé sünk ve ze tő szel le mi ere je ma rad nak,
to vább ra is a mi gye re ke ink jár nak oda bir -
to kol ni mi nél több tu dást, így az tán ter mé -
sze tes, hogy a te kin te tünk ott lesz, és erőnk -
höz mér ten to vább ra is se gí te ni fo gunk.

Az el múlt ha vi Hír nök ben már ír tam a
hul la dék szál lí tás sal kap cso la tos vál to zá sok -
ról. Most rág tam át ma gam a Ma gyar Köz -
löny ben meg je lent új Hul la dék gaz dál ko dá si
tör vény pa ra gra fu sa in. Nos, sok kal oko sabb
most sem let tem a díj té te lek kel kap cso la to -
san, ugyan is a tör vény csak 4,2%-os eme lést
en ged, de et től el tér het nek azok a szol gál ta -

tók, ame lyek mű kö dé si te rü le tén uni ós be ru -
há zás va ló sul meg a kö zel jö vő ben. Ná lunk
ez a hely zet, mert Dömsödön meg épül egy
vá lo ga tó, át ra kó mű, amely ön ré szé nek egy
hányadát a szol gál ta tók fi ze tik, más ré szét
pe dig át há rít hat ják a la kos ság ra. Er ről az
Ener gia Hi va tal fog dön te ni 45 na pos tü rel -
mi idő vel. Te hát a vég le ges ár feb ru ár kö ze -
pé re vár ha tó. Ki van ez ta lál va ren de sen,
mert az el ső fi ze té si ha tár idő – az új szol gál -
ta tó, a Dunanett Kft. fe lé – feb ru ár vé ge.
Amen  nyi ben a Hi va tal el fo gad ja a szol gál ta -
tói kon zor ci um ké ré sét, úgy a már jel zett
drasz ti kus ár eme lés re kell szá mí ta ni. To -
vább ra is ke res sük pol gár mes ter kol lé gá im -
mal azo kat a le ra kó val kap cso la tos for rá so -
kat, ame lyek egy ré szét – a va la mi ko ri re -
kul ti vá ció mel lett – vis  sza tu djuk for gat ni a
tér ség la kó i nak te her men te sí té sé re.

De cem ber ben egy mást kö vet ték az évet
le zá ró kul tu rá lis és tár sa dal mi ren dez vé -
nyek.

A Dömsödi Ipar tes tü let köz gyű lé se a szo -
ká sos jó han gu lat ban zaj lott. Ami ben nem
né mi hi ány ér ze tet kel tett, az a tag ság ér dek -
lő dé sé nek hi á nya volt. Ez azért is ért he tet len
szá mom ra, mert az Ipar tes tü let ve ze té se pél -
da ér té kű en igaz gat ja a tes tü let dol ga it. Min -
den ki sze me előtt zaj lik az az erő fe szí tés,
ame lyet a tér ség egyet len Ipar tes tü let ének
élet ben tar tá sá ért tesz a ve ze tő ség. Na gyon
jó kez de mé nye zés ként meg cé loz ták a rác ke -
vei és a lacházi ipa ro sok, vál lal ko zók Döm-
södre „csá bí tá sát” is. Tény leg na gyon jó len -
ne, de el ső kör ben ta lán a dömsödi ta go kat
kel le ne na gyobb ak ti vi tás ra bír ni. 

A Dömsödi SE is meg tar tot ta évad zá ró
ren dez vé nyét. A fel nőtt csa pat várt nál ered -
mé nye sebb pro duk ci ó ja mel lett nagy örö -
möm re szol gál az után pót lás kor osz tály ok
ter ve zett, tu da tos épí té se. Gra tu lá lok az
edzők nek és az egye sü let ve ze tő i nek, tá mo -
ga tó i nak, hogy a mos to ha kö rül mé nyek el le -
né re tö ret len lel ke se dés sel tart ják élet ben az
egye sü le tet.

A De zső La jos Mű vé sze ti Is ko la ka rá cso -
nyi be mu ta tó ja nagy ér dek lő dés mel lett zaj -
lott. A ta nu lók pro duk ci ói is mét bi zo nyí tot -
ták az is ko lá ban fo lyó ha té kony ne ve lő
mun ka ered mé nyes sé gét.

Az ál ta lá nos is ko la ka rá cso nyi kon cert je
is mét lát vá nyos, de ez zel együtt is meg hitt
ren dez vény nek bi zo nyult. Krnájszkiné Emi
ta nár nő so kad szor bi zo nyí tot ta, hogy na -
gyon ér ti a dol gát.

A kul tu rá lis blokk vé gé re hagy tam az Idő -
sek Ka rá cso nyát. Ki csit túl zás sal él ve, ta lán
so ha nem volt Dömsödön olyan ren dez vény,
amely nek a si ke ré ért en  nyi en dol goz tak vol -
na. Pe dig úgy né zett ki egy hó nap pal ez előtt,

hogy – anya gi ak hi á nyá ban – meg sem tud -
juk ren dez ni idén ezt a ha gyo má nyos ese -
ményt. Az tán egy más után je lent kez tek a
ten ni aka ró em be rek, és si ke rült ös  sze hoz ni
egy szin te „fe je del mi” ven dég lá tást. A mű -
sor ban nem vol tak ven dég mű vé szek, de így
még ta lán meg hit tebb re si ke rült a mű sor,
mint más kor. A dömsödi fi a ta lok és a „ki -
csit” idő seb bek fer ge te ges mű sort ke re kí tet -
tek a je len le vők elé. Kö szö net min de nért
min den ki nek, aki se gí tett a ren dez vény si ke -
res le bo nyo lí tá sá ban. Fel kell so rol nom va -
la men  nyi ük ne vét, mert meg ér dem lik: Zsi -
ba Dá ni el volt a mes ter sza kács, az tán a
Pencz Kft., dr. Pencz Ber na dett, Mizsei Be á -
ta, Picard An na és An tal Csa ba, a Ju és Zsu
Tár su lat, az Irin gó Színjátszókör, a Ba nya
Klub, a De zső La jos Mű vé sze ti Is ko la és
Ön kor mány zat vol tak azok, akik iga zi ka rá -
csonyt va rá zsol tak a mű ve lő dé si há zunk ba.

Be fe je zé sül még két do log gal kell fog lal -
koz nom. Egyik az, hogy ja nu ár 25-én vá -
runk min den te le pü lé sün kért ag gó dó, ten ni
aka ró ér dek lő dőt a szo ká sos év ele ji Fa lu -
gyű lés re. Úgy gon do lom, van mit meg be -
szél nünk! A má sik, hogy ja nu ár lé vén ké rem
a dömsödi mun ka vál la ló kat, vál lal ko zó kat,
hogy adó juk egy szá za lé ká ról is mét a Döm-
södért Ala pít vány ja vá ra ren del kez ze nek.
2012-ben is na gyon sok eset ben jó cél ra ítél -
te oda a Ku ra tó ri um a ren del ke zé sük re ál ló
ös  sze get. Adó szám: 18668456-1-13.
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Tisz telt Jegy ző Úr!
Az el múlt né hány hó nap kor mány za ti in téz -

ke dé sei nagy ban be fo lyá sol ták az ön kor mány -
zat ok lé té nek, mű kö dé sé nek le he tő sé ge it. Ezt
az idő sza kot a „meg szo rí tás” szó fém jel zi, hi -
szen nap ja ink ban egy re gyak rab ban hasz ná la -
tos. Or szá gun kat, ön kor mány za ta in kat, vál lal -
ko zá sa in kat és a ház tar tá so kat is a meg szo rí tá -
sok for mál ják. Ez nem egy sze rű sen ki nek sem!

Dömsöd Köz ség Ön kor mány za ta is szá -
mos ne héz dön tést ho zott an nak ér de ké ben,
hogy egy részt az elő írá sok nak meg fe lel jen,
más részt pe dig hogy a te le pü lés mű kö dő ké -
pes tud jon ma rad ni. Ilyen elő írás volt pél dá ul
a Víziközmű Tár su lás hoz va ló csat la ko zás is.

– Az el múlt év az ön kor mány zat ok ré szé ről
je len tős át ala ku lá sok kez de tét hoz ta. Az Or -
szág gyű lés 2011 vé gén már több olyan je len tős
tör vényt ho zott, amely alap ve tő en érin ti az ed -
dig hely ben meg szer ve zett fel ada tok jö vő be ni
el lá tá sát. Ezen tör vé nyek egyi ke volt a ví zi köz -
mű-szol gál ta tás ról szó ló 2011. évi CCIX. tör -
vény. Az új sza bá lyok sze rint a víziközmű-szol -
gál ta tás szer ve zé se olyan mér ték ben ala kult át,
amely a szol gál ta tók szá mát a je len le gi tö re dé -
ké re re du kál ja.

2012. jú li us 1-jétől a víziközmű-szolgáltatást
a Ma gyar Ener gia Hi va tal ál tal ki adott en ge dély
alap ján le het vé gez ni. Víziközmű-szolgáltatói
mű kö dé si en ge délyt az a kft. vagy zrt. kap hat,
amely az en ge dély ki adá sá ra irá nyu ló ké re lem -
ben meg je lölt el lá tá si te rü let re és víziközmű-
szolgáltatási ága zat ra vo nat ko zó an ren del ke zik
üze mel te té si szer ző dés sel, és meg fe lel a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek. A 2012.
jú li us 1-jén szer ző dés alap ján szol gál ta tást vég -
ző gaz dál ko dó szer ve ze tek 2013. má jus 31-ig
kö te le sek az en ge dély irán ti ké rel mü ket be nyúj -
ta ni, ad dig a jog sza bá lyi ren del ke zé sek be tar tá -
sá val vé gez he tik a szol gál ta tást. Azon ban az in -
téz mé nyi for má ban mű kö dő szol gál ta tók ezen
jo gu kat 2012. jú li us 1-jétől el ve szí tet ték, és
amen  nyi ben az ön kor mány zat új szol gál ta tó ról
nem gon dos ko dott, úgy a tör vény sze rint a Ma -
gyar Ener gia Hi va tal je lö li ki a köz ér de kű szol -
gál ta tót, és 1 év alatt az ön kor mány zat kö te les a
meg fe le lő víziközmű-szol gál ta tót ki vá lasz ta ni,
és ve le szer ző dést köt ni. Ezen felül a Hi va tal az
ön kor mány zat tal szem ben bír sá got is ki szab hat.

Dömsöd ese té ben sem az in téz mé nyi for má -
ban mű kö dő ivóvízszolgáltató, sem a szenny -
víz csa tor na-szol gál ta tó KeveVíz Kft. mé re té nél
fog va nem kap hat ja meg a Ma gyar Ener gia Hi -
va tal en ge dé lyét, mi vel nem ren del ke zik 150
ezer fo gyasz tá si egy ség gel az ál ta la el lá tott te rü -
le ten. Így min den kép pen szük sé ges volt a hely -
zet hos  szú tá vú ren de zé se. 

A szenny víz csa tor na-szol gál ta tás ese té ben fi -
gye lem be kel lett ven ni azt is, hogy a köz mű va -

gyon je len leg 6 te le pü lés – Apaj, Dömsöd,
Lórév, Makád, Rác ke ve, Szi get be cse – osz tat -
lan kö zös tu laj do nát ké pe zi, így a szol gál ta tás
meg szer ve zé se so rán min den kép pen cél sze rű
volt  kö zö sen fel lép ni.

Az el múlt év el ső fél év ében az ön kor mány -
zat ok kö zö sen tö re ked tek a meg fe le lő meg ol dás
meg ta lá lá sá ra. A me gye te rü le tén 3 egy más tól
füg get len szer ve ző dés in dult meg ta valy ta vasz  -
szal. El ső ként a Gyálhoz köt he tő GYÁVIV Kft.
kezd te meg az ön kor mány za to kat tö mö rí te ni, és
lét re hoz ni egy az új jog sza bá lyi kör nye zet nek
meg fe le lő szol gál ta tót. Ezt kö ve tő en a DAKÖV
Kft. szin tén el in dí tot ta szer ve ző mun ká ját, amely
a Galga-mente, va la mint a Dabas és kör nyé ke
te le pü lé sek kö ré ben in dult.

2012 már ci u sá ban a Cse pel-szi get és Kör nyé -
ke Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás hoz (rö vid
ne vén: CSÖT) tar to zó pol gár mes te rek kez de -
mé nye zé sé re, egy a CSÖT te rü le tén meg va ló su -
ló ös  sze fo gás élet re hí vá sá ra ka pott fel ha tal ma -
zást Szigetszentmiklós vá ros pol gár mes te re, aki
a ceg lé di tér ség gel kö zös, az ÖKOVÍZ Kft. ke -
re té ben tör té nő ös  sze fo gást ké szí tett elő.

Saj nos a há rom tér ség kö zöt ti ös  sze fo gás
mind ed dig nem va ló sult meg, azon ban a tör -
vény al ko tói szán dék ból elő re lát ha tó, hogy
hosszú  tá von a tel jes Dél-Pest megye ös  sze fo -
gá sa vá lik majd szük sé ges sé.

Bár ko ráb ban meg egyez tek te le pü lé se ink,
hogy a tel jes kis tér ség egy szer ve ző dés men tén
ha lad, azon ban több te le pü lés is idő köz ben ki -
vált a szigetszentmiklósi kez de mé nye zés ből.
Te kin tet tel ar ra, hogy e kez de mé nye zés idő ben
el hú zó dott, ezért dön tött úgy a szenny víz csa tor -
ná ban érin tett 6 te le pü lés pol gár mes te re, hogy
is mét tár gyal ni kí ván mind a gyáli, mind pe dig a
dabasi szer ve ző dé sek kép vi se lő i vel. 

Hos  szas vi tá kat kö ve tő en a fent em lí tett hat
te le pü lés min den aján lat mér le ge lé se után a
DAKÖV Kft. mel lett dön tött. A DAKÖV Kft. a
je len le gi ada tok sze rint a Pest me gye dé li ré szén
leg na gyobb te rü le ten mű kö dő szol gál ta tó, ame-
ly nek ter ve zett fo gyasz tá si egyen ér ték szá ma a
170 ez ret is meg ha lad ja.  A csat la ko zás sal mű -
kö dé sünk nem szi get sze rű, ha nem egy na gyobb
egy be füg gő te rü let hez csat la ko zunk.

Ki emel ten fon tos szem pont volt, hogy a cég
to vább üze mel te ti a dömsödi ku ta kat, így itt hon
to vább ra is he lyi vi zet ihat nak la ko sa ink. En nek
töb bek kö zött oka az is, hogy nem jön lét re egy -
be füg gő nagy há ló zat, ha nem a meg lé vő he lyi
há ló za tok van nak to vább ra is üze mel tet ve.

A DAKÖV Kft. a Köz sé gi Víz mű al kal ma -
zot ta it jog foly to no san át vet te, és ga ran ci át vál -
lalt ar ra, hogy mi ni mum 3 évig to vább fog lal -
koz tat ja őket. A cég jegy zett tő ké je a csat la ko zá -
sok után meg ha lad ja a 400 mil lió fo rin tot, ami a
jog sza bá lyi ter ve ze tek alap ján a szük sé ges tő ke
két sze re se.

A DAKÖV Kft.-vel 2012. jú ni us 30-án kö -
töt ték meg az ön kor mány zat ok a szol gál ta tá si
bér le ti-üze mel te té si szer ző dé se ket, majd a nyár
vé gé vel a ko ráb bi al kal ma zot ta kat is át vet ték.
Így a ré gi Köz sé gi Víz mű gya kor la ti lag ki üre se -
dett, sem te vé keny sé get nem vég zett már, sem
al kal ma zott ja nem volt, ezért no vem ber 28-i
ülé sén a kép vi se lő-tes tü let az így cél ta lan ná vált
in téz ményt meg szün tet te.

Szin tén a víz szol gál ta tást érin tő fon tos tör té -
né se a ta va lyi év nek, hogy tá mo ga tás ban ré sze -
sí tet ték az ön kor mány zat ivó vízmi nő sé get ja ví -
tó pro jekt jét. En nek a meg va ló sí tá sa meg kez dő -
dött, ha ma ro san zaj lik a ki vi te le ző cég ki vá lasz -
tá sa. A több mint félmil li árd fo rin tos pro jekt ke -
re té ben va ló sul meg egy új víz tisz tí tó, épül egy
új víz to rony a je len le gi ki vál tá sá ra, va la mint
több ut cá ban a ré gi, el öre ge dett ve ze té kek cse -
ré je is meg va ló sul. Az or szág ivó vízmi nő sé gé -
nek kér dé se mos ta ná ban a saj tó ban sű rűn je lent
meg, és sok te le pü lé sen idén már laj tos ko csik
hord ják az ivó vi zet. Ez Dömsödön nem ala kult
így, és a be ru há zás meg va ló su lá sát kö ve tő en
egy tech ni kai szem pont ból is kor sze rűbb ivó -
víz el lá tás fog te le pü lé sün kön mű köd ni.

– A má sik ilyen köz üze mi szol gál ta tó vál -
tás a hul la dék szol gál ta tást érin ti. Pon to san
ho gyan is ala kul a kö zel jö vő ben en nek a fel -
adat nak az el lá tá sa, mi ként érin ti majd a la -
ko so kat?

– A ko ráb bi hul la dék szál lí tást vég ző Bio-
Pannónia Kft. köz szol gál ta tá si szer ző dé se az év
vé gé vel meg szűnt. Ko ráb ban hal lot tunk olyan
hí resz te lé se ket, hogy az ön kor mány zat fel -
mond ta a szer ző dést. Nem ez tör tént, pusz tán a
szer ző dés ben rög zí tett 10 éves idő járt le. Mint -
egy két ön kor mány za ti cik lus sal ez előtt tör tént
egy dön tés, amely so rán Dömsöd is mint egy
160 má sik te le pü lés sel kö zö sen csat la ko zott a
Kö zép-Du na-Vi dé ke Hul la dék gaz dál ko dá si Ön-
kor   mány za ti Tár su lás hoz. Ez a tár su lás fog ja
ös  sze a részt ve vő te le pü lé sek nek a hul la dék gaz -
dál ko dás sal kap cso la tos te vé keny sé gét, va la -
mint en nek a ke re té ben zaj lik az Eu ró pai Unió
tá mo ga tá sá val egy pro jekt, amely ke re té ben a
dömsödi hul la dék le ra kó bő ví té se és egy vá lo ga -
tó mű meg épí té se is fog tör tén ni. Ez két szem -
pont ból is je len tős. Egy rész ről ezek el ké szül té -
vel a te lep élet tar ta ma meg nő, más rész ről a vá -
lo ga tó mű lét fon tos sá gú a hul la dék ke ze lés költ -
sé ge i nek ala cso nyabb szin ten tar tá sá ban. A ta -
valy év  végén meg je lent új hul la dék gaz dál ko -
dá si tör vény ugyan is be ve ze tett egy új já ru lé kot
a le ra kott hul la dék után. En nek mér té ke je len leg
3000 Ft/tonna, azon ban az évek alatt ez több -
szö rö sé re nő. A já ru lék mi att a le ra ká si díj emel -
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ke dik, ami vi szont költ ség ként be épül het a szál -
lí tás dí já ba. Így lát ha tó, hogy a le ra kott hul la -
dék men  nyi ség csök ken té se vég ső so ron a la -
kos ság ér de ke is.

Ez a nagy tár su lás foly tat ta le az új szol gál ta -
tók ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló köz be szer zé si el já -
rást is 2011-ben. Ezen a Bio-Pannónia Kft. már
nem is in dult. Az el já rás nyer te se egy kon zor ci -
um lett, amely nek egyik tag ja, a Dunanett Kft.
lett ez év ele jé től a mi tér sé günk, így Dömsöd
szol gál ta tó ja is.

Saj nos ez a kér dés sem zaj lott egy sze rű en,
több a kon zor ci u mon be lü li vi ta is hát rál tat ta az
új szol gál ta tó val va ló tár gya lá so kat, így bi zo -
nyos kér dé sek ben még azok zaj la nak. Az ön -
kor mány zat cél ja, hogy a la ko sok szá má ra egy
mi nő sé gé ben és tar tal má ban meg fe le lő szol gál -
ta tás va ló sul jon meg. Ezért sze ret nénk, hogy a
jö vő ben a ház tar tá sok igé nye i hez mér ten több -
fé le mé re tű ku kát is le hes sen hasz nál ni a 60 li te -
res től a 120 li te re sig.

Ami fon tos, hogy az ed di gi két díj té nye zős
díj szá mí tás meg szű nik. Va gyis nem lesz alap díj
és szál lí tá si díj, ha nem a dí jat ürítésenként fog -
ják fel szá mol ni. En nek mér té ke még je len leg
vi ta tár gya. Az új tör vény ugyan is meg szün tet te
az ön kor mány zat ok díjmegállapítási jo gát, így
idén azt a szol gál ta tók ma guk ál la pít ják meg.
En nek mér té két a ta va lyi díj 4,2%-ban ma xi -
mál ták, azon ban a Ma gyar Ener gia Hi va tal ké -
re lem re et től ma ga sabb mér té kű eme lést is en -
ge dé lyez het. Tu do má sunk sze rint a szol gál ta tó
ezt a ké rel met be nyúj tot ta, azon ban a hi va tal
feb ru ár má so dik fe lé re vár ha tó dön té sé ig to váb -
bi in for má ci ónk e kér dés ben nin csen. 

– Ilyen kor év vé ge fe lé már a jö vő évi költ -
ség ve tés fog lal koz tat ja az or szág gyű lést, az
ön kor mány za to kat, egy há za kat, vál lal ko zá -
so kat. Bencze Ist ván pol gár mes ter úr a no -
vem be ri Ak tu á lis ban rész le te sen ki tért a
dömsödi ön kor mány zat gaz dál ko dá sá ra,
hogy men  nyi a ki adás, men  nyi a be vé tel,
hon nan le het még le fa rag ni, mi lyen át szer ve -
zé sek re kény sze rül nek, hogy az alap ve tő fel -
ada to kat el tud ják lát ni. Itt em lí tet te a kom -
mu ná lis adó eme lé sét, mely a tes tü le ti ülé sen
is mé tel ten elő tér be ke rült. Mi a je len tő sé ge
en nek az adó nem nek, il let ve az ez zel nyert
több let be vé tel mi hez lesz ele gen dő?

– A kér dés re nem le het rö vi den vá la szol ni.
Elő ször is ér de mes ki tér ni ar ra a költ ség ve té si
hely zet re, ami a kom mu ná lis adó eme lé sét ered -
mé nyez te. Az ön kor mány za ti rend szer re form -
já ra hos  szú évek után 2012. ja nu ár 1-jétől ke rül
sor. A Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról
szó ló új tör vény igyek szik át ér té kel ni az ön kor -
mány zat ok hely ze tét és sze re pét az ál la mi fel -
adat el lá tás ban. Eh hez tár sul va az ön kor mány -
za ti fi nan szí ro zás el ve it is át ala kít ják, amit a
leg rö vi deb ben úgy fog lal ha tunk ös  sze, hogy az

ed di gi alap ve tő en nor ma tív jel le gű köz pon ti fi -
nan szí ro zás he lyé be fel adat ala pú fi nan szí ro zás
lép. Az ál lam ez zel pár hu za mo san az ön kor -
mány zat ok ál tal el lá tott fel ada tok szá mát csök -
ken ti. En nek ke re té ben a köz ne ve lé si in téz mé -
nyek fenn tar tói fel ada ta it át ve szi 2013. ja nu ár
1-jétől, va la mint az ön kor mány za ti hi va ta lok ál -
tal el lá tott ha tás kö rök szá mát is csök ken ti a já rá -
sok ki ala kí tá sá val egyi de jű leg.

Ezek szem előtt tar tá sá val ke rült el fo ga dás ra
a 2013. évi költ ség ve té si tör vény ter ve ze te. 

A költ ség ve té si tör vény je len tős fi nan szí ro zá -
si csök ken tést oko zott az ön kor mány za ti szek -
tor ban. Mind emel lett a fel ada tok át adá sát il le tő -
en a kö vet ke ző lát szó dik. Az ál lam az ál ta lá nos
is ko lák fenn tar tá sát át ve szi 2013. ja nu ár 1-jétől.
Ez a fenn tar tói jo gok gya kor lá sán túl mind ösz  -
sze sen – a tech ni kai, mű sza ki al kal ma zot ta kat
le szá mít va – a bé rek és já ru lé kok fi nan szí ro zá sát
je len ti. Az el kép ze lés sze rint az is ko lák mű köd -
te té sét (re zsi, kar ban tar tás stb.) az ön kor mány -
zat ok sa ját költ ség ve tés ük ből fe de zik. Az or -
szág gyű lés el fo gad ta a köz ne ve lé si tör vény mó -
do sí tá sát, amely 3000 fős la kos ság szá mot meg -
ha la dó te le pü lé se ken fő sza bály ként az ön kor -
mány zat ok hoz te le pí ti a mű köd te tést. Ezek az
ön kor mány zat ok ok tó ber 30-ig kez de mé nyez -
het ték, hogy amen  nyi ben pénz ügyi tel je sí tőké -
pes sé gük mi att nem tud ják fe dez ni a mű köd te tés
költ sé ge it, ak kor az ál la mi in téz mény fenn tar tó
köz pont ve gye azt át tő lük. Fon tos itt meg je -
gyez ni, hogy a mű köd te tés költ sé ge i hez az ál -
lam nem ren del tá mo ga tást az ön kor mány zat ok
ré szé re, to váb bá azt, hogy amennyi ben az ön -
kor mány zat még sem vál lal ja a mű köd te tést, ak -
kor sem ve szí ti el az is ko laépü le tek és is ko lai
esz kö zök tu laj don jo gát. Ar ra az ál lam a fel adat -
el lá tás ide jé re va gyon ke ze lői jo got lé te sít.

A má sik nagy te rü let, ami az ön kor mány za ti
fel ada tok csök ken té se ként ke rült meg cél zás ra,
azok az egyes ál lam igaz ga tá si fel ada tok já rá -
sok hoz va ló át te le pí té se, ez azon ban a min den -
na pi fel ada tok kö zött je len tős csök ke nést még
nem ered mé nye zett.

A hely zet sú lyos sá gát te le pü lé sünk ese té ben
fő ként az okoz za, hogy nem csak a meg szű nő
fel ada ta ink ra ju tó köz pon ti fi nan szí ro zás tű nik el
a költ ség ve té sünk ből, ha nem a sze mé lyi jö ve de -
lem adó hely ben ma ra dó ré sze, va la mint az ön -
kor mány zat ok jö ve de lem dif fe ren ci á ló dá sá nak
kom pen zá lá sá ra szol gá ló rész is. 2012-ben ezen
a cí men ön kor mány za tunk 180 mil lió fo rint ra
tett szert. El vo nás ra ke rült to váb bá a gép jár mű -
adó 60%-a, amely bár köz pon ti adó, azon ban ed -
dig 100%-ban az ön kor mány zat ok be vé te le volt.

Míg a be vé te li fő ös  sze günk mint egy 500 mil -
lió fo rint kö rül vár ha tó, ez zel szem ben a 2012.
évi ki adá sa ink az ál ta lá nos is ko la és a mű vé sze -
ti is ko la nél kül 609 mil lió Ft-ot tesz nek ki.

A fent le ír tak saj nos egy rend kí vül ne héz évet
ve tí te nek elénk. Bár sok rész le tet nem is me rünk
még, az már kör vo na la zód ni lát szó dik, hogy ha
az idei for rás hi ányt, va la mint az év köz be ni lik -
vi di tást is szem előtt tart juk, ak kor az is ko lák át -

adá sa – ide ért ve a mű köd te tést is – a ko ráb bi
költ ség ve té sünk kö zel fe le ző dé sé vel kell szá -
mol nunk. Ez a je len le gi is me re te ink sze rint
nincs kel lő en el len sú lyoz va a fel ada ta ink és az
azok ra ju tó költ sé gek csök ken té sé vel.

Fon tos ki emel ni, hogy 2013-tól for rás hi ány
nem ter vez he tő az ön kor mány zat ok költ ség ve -
tés ében. Felül kel lett vizs gál ni te hát az egyes
ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sát, az eset le ges
ki szer ve zé sek kér dé sét, va la mint a köz vet le nül
és köz vet ve ed dig nyúj tott tá mo ga tá sok kö rét is.

Saj nos az lát szó dik, hogy meg ma ra dó fel ada ta -
ink fi nan szí ro zá sá ra is je len tő sen ke ve sebb pénzt
tu dunk for dí ta ni. Je len leg úgy gon dol juk, hogy az
idei év csak na gyon sú lyos meg szo rí tá sok út ján
lesz ös  sze om lás nél kül meg old ha tó, azon ban
hosszabb idő tar tam ban vizs gál va ez már a te le pü -
lés éle té re is hát rá nyos kö vet kez mé nyek kel jár. 

A sze mé lyi dön té se ket érin tő ál lás he lyek kel
kap cso la tos dön té sek nél igye ke zett az ön kor -
mány zat a már meg ho zott sze mé lyi dön té sek
so rán az eset le ges nyug dí ja zá sok ra is te kin tet tel
len ni, il let ve le he tő ség sze rint má sik ál lás ba he -
lyez ni az érin tet te ket. A köz al kal ma zot tak cafe-
teriája, amit ed dig az ön kor mány zat ön ként biz -
to sí tott, 2013-tól meg szűnt. Az egyes költ ség té -
rí té sek 50%-os csök ken té se – be leért ve a pol -
gár mes te ri költ ség té rí tést is –, va la mint a kép vi -
se lők és bi zott sá gi ta gok tisz te let dí já nak el tör lé -
se is a dön té sek kö zött sze re pelt.

Min den egyes in téz ményt és fel ada tot egye sé -
vel ki adá si té te len ként is mét át vizs gál tunk, és en -
nek alap ján is in téz mé nyen ként csök ken tet tük az
idei év idő ará nyos tel je sí té sei alap ján az egyes
költ ség so ro kat. Itt kü lön fi gyel met for dí tot tunk
ar ra, hogy azo kat a so ro kat ne csök kent sük, ame -
lyek ese té ben a jö vő évi vár ha tó re zsiemel ke dé -
sek re te kin tet tel le gyünk, és le he tő leg év köz ben
ne emel ked je nek a ki adá sok a ter ve zett fö lé.

Te kin tet tel ar ra, hogy az ön kor mány zat a
Sport csar nok üze mel te té si költ sé ge it a ko ráb bi
szin ten a to váb bi ak ban nem tud ja sa ját költ ség -
ve té sé ből biz to sí ta ni, így vált szük sé ges sé a
Sport csar nok bér üze mel te té se. Ki emel ten ke zel -
tük azt a célt, hogy a csar nok ne zár jon be, mi vel
an nak mű kö dé se a köz ség la ko sa it nagy szám ban
is érin ti, a gyer me kek tor na órá i nak meg tar tá sá tól
a sza bad idős sport te vé keny sé ge kig be zá ró lag.

Több hó na pos elő ké szí tés és tár gya lá sok so rán
az a meg ol dás ke rült elő tér be, hogy kül ső üze mel -
te tő ven né át az üze mel te tést és szer vez né meg a
csar nok éle tét. Ez zel nem ma rad hat ön kor mány -
za ti in téz mény. E sze rint az el kép ze lés sze rint sze -
mé lyi jel le gű ki adást nem kell ter vez nünk, mi vel
fog lal koz ta tás ra nem ke rül sor. A Sport csar nok
ese té ben az új üze mel te tő ko moly sport szak em -
ber, és a pá lyá zat egyik fel té te le volt, hogy az is -
ko lá sok, gyer me kek spor to lá sát to vább ra is biz to -
sí ta ni kell. Fon tos nak tar tom meg je gyez ni, hogy a
ki szer ve zés nem von ta ma gá val az ön kor mány zat
és a fa lu va gyo ná nak csök ke né sét, min den az ön -
kor mány zat tu laj do ná ban ma radt.

A vé gé re hagy tuk mind azo kat az in téz ke dé -
se ket, ame lyek a la kos sá got köz vet le nül érint -
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he tik, mi vel a ki in du lás nál fő elv ként azt ha tá -
roz tuk meg, hogy a la kos ság le he tő leg na gyobb
kí mé le té vel jár junk el. Saj nos azon ban a ki eső
be vé te lek rész be ni pót lá sa és egyes ked vez mé -
nyek meg vo ná sa nél kül nem lát juk a le he tő sé -
gét a for rás hi ány el tün te té sé nek. Ide az aláb bi
in téz ke dé sek tar toz nak:
– a kom mu ná lis adó mér té ké nek dup lá já ra eme -

lé se,
– a szo ci á lis el lá tá sok kö ré nek és ke re té nek

csök ken té se,
– a 70. élet évü ket be töl töt tek kom mu ná lis díj -

ked vez mé nye i nek el tör lé se.
A kom mu ná lis adó 2012-ben be épí tett in gat -

la nok ese té ben 5.000 Ft/év, be épí tet len in gat la -
nok ese té ben 2.500 Ft/év volt, és ez zel a kör nye -
ző te le pü lé se ket fi gye lem be vé ve ala cso nyabb
mér té ket al kal maz tunk. A je len le gi tör vé nyi sza -
bá lyo zás sze rint az adó ma xi mu ma 17.000 Ft/év.
Az idei év től az adó mér té ke be épí tett in gat la nok
ese té ben 10.000 Ft/év, be épí tet len in gat la nok
ese té ben 5.000 Ft/év-re vál to zott.

A be vé telnö ve ke dés ese té ben szá mí tot tuk a
fi ze té si haj lan dó ság csök ke né sét, va la mint fi -
gye lem be vet tük az ös  szes adó ne münk ese té ben
a re á li san tel je sít he tő be vé te li mér té ket is. A
gép jár mű adó 60%-ának ál la mi köz pon to sí tá sa
mint egy 30 mil lió fo rin tos be vé telcsök ken tést
okoz, to váb bá az el hú zó dó gaz da sá gi vál ság mi -
att az ipar űzé si adó be vé tel is csök ken, így a
kom mu ná lis adó eme lé sé ből re á li san vár ha tó 10
mil lió fo rin tos több let be vé tel csak kom pen zál ni
tud ja  a ki esé se ket.

Meg je gyez ni kí vá nom, hogy saj nos te le pü lé -
sün kön a he lyi adó be vé te lek ala cso nyak, így a
ki esett ál la mi fi nan szí ro zás pót lá sa na gyon kor -
lá to zott.A ci vil szer ve ze tek kel és a vál lal ko zá sok -
kal va ló kap cso la tok és a sze rep vál la lá sok át gon -
do lá sa, va la mint a vál lal ko zá si szem lé let szé le -
sebb kö rű al kal ma zá sa vá lik in do kolt tá. A jö vő évi
költ ség ve tés azt is vi lá gos sá te szi, hogy az ön kor -
mány zat ok leg fon to sabb be vé te li for rá sá vá az
ipar űzé si adó vál hat, így an nak nö ve lé se ér de ké -
ben min den in téz ke dést meg kell ten ni. Fi gye lem -
be vé ve azt, hogy köz sé günk ben már ed dig is a
leg ma ga sabb adó mér té ket al kal maz zuk, csak az
adó alap, va gyis a be vé telt ter me lő vál lal ko zá sok
szá má nak nö ve lé se szük sé ges. To váb bi meg ol dás
le het még be vé telt ter me lő tő ke lét re ho zá sa is.

Zá ró gon do lat ként an  nyit je gyez nék meg,
hogy a fent em lí tett in téz ke dé sek so ro za ta
biz to sít ja az itt élők szá má ra a te le pü lés alap -
ve tő mű kö dé sét, mű köd te té sét. Ezek kö zé
tar to zik a köz vi lá gí tás, az or vo si ren de lők
üze mel te té se, az iha tó fi nom víz hez va ló hoz -
zá ju tás, az anya nyel ven va ló ok ta tás le he tő sé -
ge, hogy csak né há nyat em lít sek a sok kö zül.

Mind ezek meg tar tá sá ért nem csak a fa lu
ve ze té sé nek és a köz igaz ga tás nak kö te les sé ge
ten ni, ha nem kö zö sen ös  sze fog va ki nek-ki -
nek a ma ga le he tő sé ge i hez mér ten, min den
dömsödi em ber nek egy aránt kö te les sé ge!

-V.I.-
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. DECEMBER2012. DECEMBER

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te 2012. de cem ber 19-én meg tar -
tot ta de cem be ri ren des ülé sét, ame lyen az aláb -
bi dön té sek szü let tek.

A tes tü le ti ülé sen je len volt kép vi se lők: Ben -
cze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al pol -
gár mes ter, Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós Lász -
lóné, Is pán Ig nác, Láz ár Jó zsef, dr. Rókusfalvy
Sylvia, Sallai Gá bor, Sza bó And rea kép vi se lők.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

195/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg: 
1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég -

re haj tá sá ról 
2./ A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö -

zött el telt idő szak ese mé nye i ről
3./ Tá jé koz ta tó a 3-as szá mú há zi or vo si kör zet

vár ha tó vál to zá sa i ról
4./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü let ének 2013. évi mun ka ter ve
5./ A köz tiszt vi se lők egyé ni tel je sít mény kö ve -

tel mé nyei alap ját ké pe ző 2013. évi ön kor -
mány za ti cé lok meg ha tá ro zá sa

6./ Pol gár mes te ri Hi va tal ala pí tó ok ira tá nak fe -
lül vizs gá la ta

7./ He lyi szo ci á lis ren de let fe lül vizs gá la ta
8./ Köz te rü le tek át ne ve zé se
9./ A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá -

gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről
szó ló 5/2012. (II. 17.) ren de let mó do sí tá sa

10./ Bu dai An tal te lek ren de zé se
11./ Bar csa Balázsné és Ta kács Fe renc Pé ter in -

gat lan vá sár lá si ké rel me a 258/1 hrsz-ú köz -
út te rü le té ből

12./ Strand für dő üze mel te té sé re be nyúj tott pá -
lyá zat el bí rá lá sa

13./ Sport csar nok üze mel te té sé re be nyúj tott pá -
lyá zat el bí rá lá sa

14./ Ha jós Esz ter és tár sai in gat lan ren de zé si
ügye

15./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azo no sí tó -
szá  mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új
víz to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért
Dömsödön” meg ne ve zé sű pá lyá zat pro -
jekt me ne dzse ri fel ada tok el lá tá sá ra ér ke -
zett aján la tok el bí rá lá sa

16./ Dömsöd te le pü lés köz biz ton sá gának nö ve -
lé sét szol gá ló pá lyá zat 

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok
vég re haj tá sá ról

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

196/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok -
ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

2./ A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés
kö zött el telt idő szak ese mé nyei ről

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

197/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a két ülés kö zöt ti idő szak ese -
mé nye i ről szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

3./ Tá jé koz ta tó a 3-as szá mú há zi or vo si
kör zet vár ha tó vál to zá sa i ról

A kép vi se lő-tes tü let a na pi ren di pont ke re té -
ben dön tést nem ho zott.

4./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü let ének 2013. évi mun ka ter ve

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

198/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a kép vi se lő-tes tü let 2013. évi
mun ka terv ét a ha tá ro zat mel lék le te sze rint jó vá -
hagy ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

5./ A köz tiszt vi se lők egyé ni tel je sít mény kö -
ve tel mé nyei alap ját ké pe ző 2013. évi ön kor -
mány za ti cé lok meg ha tá ro zá sa

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

Folytatás a következő oldalon.



199/2012. (XII. 19.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te meg tár gyal ta „A köz tiszt vi se lők
egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyei alap ját ké pe -
ző 2013. évi ön kor mány za ti cé lok meg ha tá ro zá -
sa”  cí mű elő ter jesz tést, és az aláb bi ha tá ro za tot
hoz za.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te a Dömsöd Nagy köz ség Pol gár -
mes te ri Hi va ta lá ban fog lal koz ta tott köz tiszt vi -
se lők kel szem ben a 2013. év re tá masz tan dó tel -
je sít mény kö ve tel mé nyek alap já ul az aláb bi cé -
lo kat ha tá roz za meg:

– A pol gár mes te ri hi va tali ügy in té zés ben a
szol gál ta tói jel leg ér vé nye sí té se, és fo ko zot tan
ér vé nye sül je nek a pol gár ba rát igaz ga tás esz kö -
zei és mód sze rei. Az ügy fe lek tel jes kö rű tá jé -
koz ta tá sa és fel vi lá go sí tá sa, a le he tő sé gek hez
ké pest egy sze rű sí te ni kell az el já rá so kat.

– A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál -
ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi
CXL. tör vény (Ket.) meg fe le lő szak mai szín vo -
na lú al kal ma zá sa. A ma gas szín vo na lú szak mai
mun ka ér de ké ben a köz tiszt vi se lők to vább kép -
zé sé nek biz to sí tá sa. 

– A fel ügye le ti szer vek ál tal vég zett el len őr -
zé sek és vizs gá la tok, to váb bá a bel ső el len őr zés
meg ál la pí tá sai és ja vas la tai alap ján in téz ke dé si
terv ké szí té se, és az in téz ke dé sek fo ko zott vég -
re haj tá sa.

– A fel ada tok el lá tá sa so rán to vább ra is tö re -
ked ni kell az ön kor mány za ti va gyon ha té kony
hasz no sí tá sá ra.

– Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a fel adat el lá -
tás fel tét ele it biz to sí tó in téz mé nyi va gyon ál la gá -
nak meg óvá sá ra, fel újí tá sá ra, az in téz mé nyi be -
vé te lek be sze dé sé re, a hát ra lé kok csök ken té sé re.

– Az ön kor mány zat 2011-2014. idő szak ra vo -
nat ko zó gaz da sá gi prog ram já nak  vég re haj tá sa.

– A te le pü lés köz biz ton sá gá nak meg szi lár dí tá -
sa ér de ké ben fo lya ma tos együtt mű kö dés a rend -
vé del mi és bűn ül dö ző szer vek kel. Az együtt mű -
kö dé sek ha té kony sá gá nak és ered mé nyes sé gé -
nek ér de ké ben szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sa az
ön kor mány zat le he tő sé ge i hez mér ten. 

– A te le pü lé si tér fi gye lő rend szer ki épí té sé -
nek meg va ló sí tá sa. Ez zel ös  sze füg gés ben a
rend szer jog sze rű mű köd te tés éhez szük sé ges
tár gyi és sza bá lyo zá si fel té te lek ki dol go zá sa.

– A te le pü lés köz te rü le ti rend jé nek, tisz ta sá -
gá nak és ren del te tés sze rű hasz ná la tá nak fo lya -
ma tos biz to sí tá sa. Ezek meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben a ha tó sá gi mun ka szín vo na lá nak ja ví tá sa. 

– Az ön kor mány za ti tu laj do nú in gat la nok,
köz par kok fo lya ma tos gon do zá sa és kar ban tar tá -
sa. A köz par kok funk ci o ná lis ki ala kí tá sa (ter vek
el ké szí té se), a Pol gár mes te ri Hi va tal előt ti tér fel -
újí tá sá nak vég re haj tá sa pá lyá za ti tá mo ga tás ese -
tén. Zöld te rü le tek szá má nak nö ve lé se, fá sí tás.

– A te le pü lés szer ke ze ti terv mó do sí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok pon tos vég re haj tá sa, a
mó do sí tás el fo ga dá sa. A te le pü lés szer ke ze ti terv
ké szí té se so rán a la kos ság igé nye i nek fel mé ré -
se, il let ve a jó vá ha gyott te le pü lés fej lesz té si kon -

cep ció és a köz sé get érin tő je len tő sebb be ru há -
zá sok fi gye lem bevé te le.

– Az ön kor mány zat 2013. évi köz mun ka pro-
g ram já nak vég re haj tá sa. A köz fog lal koz ta tás -
hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek és esz kö zök ál la -
po tá nak fel mé ré se, új esz kö zök be szer zé se.

– A pá lyá za tok kal el nyer he tő ha zai és eu ró pai
uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá ban rej lő le he tő sé -
gek op ti má lis ki hasz ná lá sa, a ha zai és uni ós pá -
lyá za tok és pro jek tek ki dol go zá sa. A nyer tes pá -
lyá za tok el szá mo lá si és do ku men tá lá si rend jé -
nek be tar tá sa és el len őr zé se.

– Az éves költ ség ve tés (kon cep ció, ren de let)
el ké szí té se. Az éves költ ség ve tés vég re haj tá sa,
az elő i rány zat ok pon tos ve ze té se, az ana li ti kák
fo lya ma tos egyez te té se. A költ ség ve té si be szá -
mo lók, I-III. ne gyed éves és éves be szá mo lók
ha tár idő ben tör té nő el ké szí té se.

– Az ön kor mány za ti in téz mé nyek mű kö dé sé -
nek, gaz dál ko dá sá nak fo lya ma tos fi gye lem mel
kí sé ré se, el len őr zé se. Az in téz mé nyek to váb bi
ösz tön zé se a költ ség kí mé lő, ra ci o ná lis gaz dál -
ko dás ra, pá lyá za tok ké szí té sé re.

– A költséghatékony gaz dál ko dás, az op ti má -
lis ener gia fel hasz ná lás és a kör nye zet vé del mi
szem pont ok ér vé nye sí té se ér de ké ben az ön kor -
mány zat ál tal fenn tar tott in gat la nok és a köz vi -
lá gí tás ener ge ti kai át vi lá gí tá sa. Az ön kor mány -
zat ener giabe szer zé sé re irá nyu ló el já rá sok le -
foly ta tá sa az ener ge ti kai cé lú ki adá sok csök ken -
té se ér de ké ben.

– Az in téz mé nyek költ ség kí mé lő ener ge ti kai
rend sze re i nek ki ala kí tá sa, szük ség kép pen a
zöld  ener gi ás pá lyá za ti tá mo ga tá sok igény bevé -
te lé vel.

– Fenn tart ha tó sá gi – zöld – szem pont ok fo -
ko za tos ér vény re jut ta tá sa az ön kor mány zat és
in téz mé nyei be szer zé sei so rán a költ ség kí mé lő
gaz dál ko dás meg tar tá sa mel lett. 

– A bel ső el len őr zé si rend szer és a fo lya mat -
ba épí tett elő ze tes és utó la gos ve ze tői el len őr zé -
si rend szer (FEUVE) ha té kony mű köd te té se.

– A he lyi adó be sze dés és a gép jár mű adó-be -
sze dés ha té kony sá gá nak biz to sí tá sa. Az adó be -
vé tel terv sze rin ti tel je sí té sét biz to sí tó in téz ke -
dé sek elő ké szí té se és vég re haj tá sa. Az adó el len -
őr zé sek ha té kony sá gá nak nö ve lé se, az el len őr -
zé si mód sze rek szé le sí té se.

– A hi va ta li mű kö dés alap do ku men tu ma i nak
(SzMSz, ala pí tó ok irat ok, bel ső sza bá lyo zó jel -
le gű egyéb do ku men tu mok, mun ka kö ri le írá sok
stb.) fo lya ma tos ak tu a li zá lá sa. 

– A he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló vál to zá -
sokkal kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sa, a
szük sé ges szer ve ze ti át ala kí tá sok elő ké szí té se.

– Az ön kor mány za ti in téz mé nyek alap do ku -
men tu mai meg fe le lő sé gé nek fo lya ma tos fi gye -
lem mel kí sé ré se, szük ség ese tén mó do sí tá sa.

– Ön kor mány za ti tár su lá sok alap do ku men tu -
ma i nak fe lül vizs gá la ta a jog sza bá lyi vál to zá sok
függ vé nyé ben.

– Az ön kor mány zat sa ját fenn tar tá sú in téz -
mé nye i nek jog sze rű és sza bály sze rű mű kö dé sé -
nek biz to sí tá sa. A tár su lá sok ban mű köd te tett in -

téz mé nyek kel kap cso la tos fel ada tok ma ra dék -
ta lan el lá tá sa. 

– Az ön kor mány za ti in téz mé nyek és a hi va tal
mun ká já nak ös  sze han go lá sa. 

– Az ön kor mány za ti mé di ák tar tal mi fej lesz -
té se. Az ön kor mány zat hon lap já nak meg újí tá sa.

– A Pol gár mes te ri Hi va tal és va la mennyi ön -
kor mány zati in téz mény és  sze rű, költ ség ta ka ré -
kos gaz dál ko dá sá nak biz to sí tá sa.

– A tár sa dal mi szer ve ze tek kel és a he lyi egyé -
ni és tár sas vál lal ko zá sok kal part ne ri kap cso la -
tok és a kap cso lat tar tás in téz mé nye sí tett for má -
já nak fej lesz té se. Az együtt mű kö dé si és a köz -
mű ve lő dé si meg ál la po dá sok hatályosulásának
vizs gá la ta, a ta pasz ta la tok alap ján a meg ál la po -
dá sok mó do sí tá sa.

– A Dömsödi Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor -
mány zat be vo ná sa a ki sebb sé get is köz vet le nül
érin tő te le pü lé si stra té gia ki dol go zá sá ba és vég -
re haj tá sá ba.

– A te le pü lé si ren dez vé nyek meg fe le lő szín vo -
na lú meg tar tá sa, a ren dez vé nyek ál tal kép vi selt
kul tu rá lis szín vo nal meg tar tá sa mel lett le gye nek
al kal ma sak a lá to ga tók szá má nak nö ve lé sé re. Fel
kell ku tat ni és igény be kell ven ni ezek meg va ló -
sí tá sá hoz a pá lyá za ti le he tő sé ge ket.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a kör jegy zőt,
hogy in téz ked jen a Pol gár mes te ri Hi va tal köz -
tiszt vi se lői 2013. évi egyé ni tel je sít mény kö ve -
tel mé nyei meg ha tá ro zá sá ról.

Egy ben fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert,
hogy a kör jegy ző 2013. évi tel je sít mény kö ve tel -
mé nye it – a Pol gár mes te ri Hi va tal 2013. évi ki -
emelt cél ki tű zé sei alap ján – ál la pít sa meg.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter; 
dr. Bencze Zol tán kör jegy ző

Ha tár idő: egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé -
nyek el ké szí té sé re 2013. már ci us 15., jegy ző
tel je sít mény ér té ke lé sé re 2013. de cem ber 31.

6./ Pol gár mes te ri Hi va tal ala pí tó ok ira tá -
nak fe lül vizs gá la ta

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

200/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te te kin tet tel a Ma gyar or szág he lyi
Ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 146/B. és 146/C. §§-ban fog lal tak ra, to váb bá
ar ra a tény re, hogy Apaj Köz ség Ön kor mány za -
ta Áporka Köz ség Ön kor mány za tá val hoz lét re
kö zös ön kor mány za ti hi va talt 2013. ja nu ár 1-
jétől, ezért az Apaj Köz ség Ön kor mány za tá val a
kör jegy ző sé gi fel ada tok el lá tásá ról 2007. no -
vem ber 29-én kelt meg ál la po dást 2012. de cem -
ber 31-ével meg szün te ti.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2012. de cem ber 31.

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)
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A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy -
han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

201/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te Dömsöd Nagy köz ség Ön kor -
mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la ala pí tó ok ira tá -
nak mó do sí tá sát je len ha tá ro zat mel lék le te sze -
rint jó vá hagy ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 1.

7./ He lyi szo ci á lis ren de let fe lül vizs gá la ta
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 
Kép vi se lő-tes tü let ének

20/2012. (XI. 30.) ren de le te
a pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott szo ci á lis

tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál tal biz to -
sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról szó ló
17/2005. (IX. 16.) ren de le té nek mó do sí tá sá ról.
A ren de let ki hir det ve: 2012. de c. 21. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. ja nu ár 1.

8./ Köz te rü le tek át ne ve zé se
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 1 nem sza va zat -

tal, 0 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

202/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te az egyes tör vé nyek nek a XX. szá -
za di ön kény ural mi rend sze rek hez köt he tő el ne -
ve zé sek ti lal má val ös  sze füg gő mó do sí tá sá ról
szó ló 2012. évi CLXVII. tör vény alap ján a So -
mo gyi Bé la ut ca el ne ve zé sét 2013. ja nu ár 1-
jétől Ba las si Bá lint ut cá ra vál toz tat ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 1.

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

203/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te az egyes tör vé nyek nek a XX. szá -
za di ön kény ural mi rend sze rek hez köt he tő el ne -
ve zé sek ti lal má val ös  sze füg gő mó do sí tá sá ról
szó ló 2012. évi CLXVII. tör vény alap ján a Fel -
sza ba du lás ut ca el ne ve zé sét 2013. ja nu ár 1-jétől
az aláb bi ak sze rint vál toz tat ja meg:

– 2252 hrsz. Ko dály Zol tán ut ca;
– 2224 hrsz. és 2231/5 hrsz. Bar tók Bé la ut ca.
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 1.

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 3 nem sza va zat -
tal, 0 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

204/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te az egyes tör vé nyek nek a XX. szá -
za di ön kény ural mi rend sze rek hez köt he tő el ne -
ve zé sek ti lal má val ös  sze füg gő mó do sí tá sá ról
szó ló 2012. évi CLXVII. tör vény alap ján a Sal-
lai ut ca el ne ve zé sét 2013. ja nu ár 1-jétől Szilus
ut cá ra vál toz tat ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 1.

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

205/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te az egyes tör vé nyek nek a XX. szá -
za di ön kény ural mi rend sze rek hez köt he tő el ne -
ve zé sek ti lal má val ös  sze füg gő mó do sí tá sá ról
szó ló 2012. évi CLXVII. tör vény alap ján a Fürst
Sán dor ut ca el ne ve zé sét 2013. ja nu ár 1-jétől
Kas tély ut cá ra vál toz tat ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 1.

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 5 igen, 4 nem sza va zat -
tal, 0 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

206/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te az egyes tör vé nyek nek a XX. szá -
za di ön kény ural mi rend sze rek hez köt he tő el ne -
ve zé sek ti lal má val ös  sze füg gő mó do sí tá sá ról
szó ló 2012. évi CLXVII. tör vény alap ján a
Ságvári ut ca el ne ve zé sét 2013. ja nu ár 1-jétől
Bí ró ut cá ra vál toz tat ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 1.

9./ A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz -
ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé -
ről szó ló 5/2012. (II. 17.) ren de let mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 
Kép vi se lő-tes tü let ének

21/2012. (XI. 30.) ren de le te
a köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá gi

köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről szó ló
5/2011. (II. 17.) ren de let mó do sí tá sá ról

A ren de let ki hir det ve: 2012. de c. 21. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. ja nu ár 1.

10./ Bu dai An tal te lek ren de zé se
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

207/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta Kép -

vi se lő-tes tü le te Bu dai An tal Dömsöd, Kun-
szentmiklósi út 9. te lek ha tár-ren de zé se ügyé ben
a dön tést a kö vet ke ző ülé sé re na pol ja, te kin tet tel
ar ra, hogy az in gat lan-nyil ván tar tás ból kért ada -
tok a mai na pig nem ér kez tek meg.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán jegy ző
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 23.

11./ Bar csa Balázsné és Ta kács Fe renc Pé -
ter in gat lan vá sár lá si ké rel me a 258/1 hrsz-ú
köz út te rü le té ből

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

208/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj do nát ké -
pe ző dömsödi 258/1 hrsz-ú in gat lan nak a 258/2
és 258/3 hrsz-ú in gat la nok tu laj do no sai ré szé re
tör té nő át ru há zá sá val kap cso lat ban a kö vet ke ző
dön tést hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let az in gat lan ér té ke sí té se cél -
já ból a szük sé ges te lek meg osz tá si el já rást meg in -
dít ja, és egy ben dönt ar ról, hogy a meg osz tás so rán
ki ala ku ló ér té ke sí tés re ke rü lő új in gat la nok for ga -
lom ké pes be épí tet len bel te rü le ti föld rész let ként
ke  rül je nek ki ala kí tás ra. A te lek meg osz tás sal és
föld  hi va ta li át ve ze tés sel kap cso la tos költ sé ge ket
Bar csa Balázsné és Ta kács Ferenc Pé ter vi se li.

A kép vi se lő-tes tü let a Bar csa Balázsné és Ta -
kács Ferenc Pé ter ve vők 500 Ft/m2-es vé tel ár
aján la tát elő ze te sen el fo gad ja, az zal, hogy a ki -
ala kí tás ra ke rü lő in ga tla nok ér té ke sí té sé ről szó -
ló vég le ges dön tést csak az új for ga lom ké pes in -
gat la nok ki ala ku lá sa után tud ja meg hoz ni.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -
ván pol gár mes tert, hogy a te lek meg osz tás ügyé -
ben az Ön kor mány zat kép vi se le té ben jár jon el.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 31-ig

12./ Strand für dő üze mel te té sé re be nyúj -
tott pá lyá zat el bí rá lá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

209/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj do nát ké -
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pe ző dömsödi 201 hrsz-ú, ter mé szet ben a Döm-
söd Középső-Dunaparton meg ta lál ha tó 7209 m2

te rü let nagy sá gú strand in gat lan hasz no sí tá sá ra
ki írt pá lyá zat tal kap cso lat ban a kö vet ke ző dön -
tést hoz za:

Ér vé nyes pá lyá za tot be nyúj tó:
Aján lat te vő meg ne ve zé se: Meg fi zet he tő

Üdü lést Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.
Aján lat te vő szék he lye: 8174 Ba la ton ke ne se,

Kop pány sor 41.
Bér le ti díj aján lat: 1-2-3. év ben 100.000

Ft/év; 4. év től 150.000 Ft/év, ezt kö ve tő en a
KSH ál tal meg je lölt inf lá ci ós mér ték kel meg -
emelt díj.

Bér let idő tar ta ma: 5+1 év.
A kép vi se lő-tes tü let a pá lyá zat nyer te se ként a

Meg fi zet he tő Üdü lést Szol gál ta tó és Ke res ke del -
mi Kft.-t fo gad ja el, és az in gat lan bér le té re 2013.
ja nu ár 1-jétől 5+1 év ha tá ro zott idő tar tam ra ve le
köt szer ző dést. A bér le ti szer ző dés ben sze re pel tet -
ni kell, hogy az 5. év től ese dé kes bér le ti díj mér té -
két a fe lek tárgy évet meg elő ző en kö zö sen fe lül -
vizs gál ják. A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za
Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a bér le ti szer -
ző dést az ön kor mány zat kép vi se le té ben alá ír ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2013. ja n. 1-jétől 2018. de c. 31-ig.

13./ Sport csar nok üze mel te té sé re be nyúj -
tott pá lyá zat el bí rá lá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

210/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj do nát ké pe -
ző dömsödi 1525/2 hrsz-ú, ter mé szet ben Döm-
söd, Széchenyi ut cá ban  lé vő sport csar nok meg -
ne ve zé sű in gat lan hasz no sí tá sá ra ki írt pá lyá zat -
tal kap cso lat ban a kö vet ke ző dön tést hoz za:

Ér vé nyes pá lyá za tot be nyúj tó:
Aján lat te vő meg ne ve zé se: 
FORTIUS-KER Kft.
Aján lat te vő szék he lye: 
2344 Dömsöd, Thököly u. 23.
Bér let idő tar ta ma: 1 év.
A kép vi se lő-tes tü let a pá lyá zat nyer te se ként a

FORTIUS-KER Kft.-t fo gad ja el, és az in gat lan
bér le té re 2013. ja nu ár 1-jétől 1 év ha tá ro zott idő -
tar tam ra ve le köt szer ző dést. A kép vi se lő-tes tü let
te kin tet tel ar ra, hogy ön kor mány za ti köz fel adat
el lá tás ról van szó, bér le ti díj fi ze té sét nem kö ti ki.

A kép vi se lő-tes tü let  elő ír ja, hogy a Bér lő nek
vál lal nia kell, hogy a lé te sít mény ben fo lya ma to -
san biz to sít ja a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la ta nu ló i nak, hogy a min den na pos test ne -
ve lés ke re té ben a test ne ve lé si órák foly ta tá sá hoz
a ta ní tá si idő alatt a lé te sít ményt igény be ve gyék.
A test ne ve lé si órák biz to sí tá sá hoz az Ön kor -
mány zat 2013. év ben költ ség ve té si tá mo ga tást
biz to sít. Amen  nyi ben az ál ta lá nos is ko la in téz -
mény fenn tar tó ja a test ne ve lé si órák biz to sí tá sá -

hoz té rí tést fi zet, úgy an nak ös  sze ge az ön kor -
mány zat e cé lú tá mo ga tá si ös  sze gét csök ken ti.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert, hogy a bér le ti szer ző dést
az Ön kor mány zat kép vi se le té ben alá ír ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2013. ja n. 1-jétől 2013. de c. 31-ig.

14./ Ha jós Esz ter és tár sai in gat lan ren de -
zé si ügye

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

211/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj do nát ké -
pe ző dömsödi 371/1 hrsz-ú 482 m2-es te rü let -
nagy sá gú in gat lant el cse ré li a Ha jós Esz ter és
tár sai tu laj do ná ban ál ló 371/10 hrsz-ú 466 m2-es
te rü let nagy sá gú in gat lan ra, te kin tet tel ar ra,
hogy ez utób bi in gat lant ter mé szet ben köz út -
ként hasz nál ják.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -
ván pol gár mes tert, hogy a te lek meg osz tás ügyé -
ben az Ön kor mány zat kép vi se le té ben jár jon el.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 31-ig

15./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azo no sí -
tószá mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új
víz to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért
Dömsödön” meg ne ve zé sű pá lyá zat pro jekt -
me ne dzse ri fel ada tok el lá tá sá ra ér ke zett
aján la tok el bí rá lá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

212/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat, mint

aján lat ké rő ál tal a KEOP-1.3.0/09-11-2012-
0004 azo no sí tószá mú „Ivó víz há ló zat re konst -
ruk ció és új víz to rony épí té se az egész sé ges ivó -
víz ért Dömsödön” tár gyú pro jekt meg va ló sí tá -
sá hoz szük sé ges pro jekt me ne dzse ri fel ada tok
el lá tá sa tár gyú szol gál ta tás köz be szer zé sé re ki -
írt, hir det mény nél kü li tár gya lá sos köz be szer zé -
si el já rás ban az el já rást le zá ró dön tés az aján -
la tok ról: Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat,
mint aján lat ké rő ne vé ben Dömsöd Nagy köz sé -
gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a tár gyi
köz be szer zé si el já rás le zá rá sá ra az aláb bi dön -
tést hoz za, fi gye lem mel a be ér ke zett aján la tok
bí rá la tá ra lét re ho zott Bí rá ló bi zott ság szak vé le -
mény ében és dön té si ja vas la tá ban fog lal tak ra:

I. Ér vény te len aján la tot be nyúj tók: 
MSB Fej lesz té si ta nács adó ZRt., 7621 Pécs,

Me gye u. 7/1. 
II. Ér vé nyes aján la tot te vők: 
Pan non Fej lesz tő Kft., 4024 Deb re cen, Ipar -

ka ma ra u. 14. 2/1.

Aján la ti ár: net tó 19 200 000 Ft.
Konstantinusz Consult Ta nács adó Kft., 4029

Deb re cen, Eöt vös u. 29/5.
Aján la ti ár: net tó 19 600 000 Ft.
III. Az el já rás ered mé nye: Je len köz be szer zé -

si el já rás ban az ös  szes sé gé ben leg elő nyö sebb
ér vé nyes aján lat, mel  lyel az el já rás nyer te se a
kö vet ke ző:

Aján lat te vő ne ve: Pan non Fej lesz tő Kft.,
Aján lat te vő cí me (szék he lye): 4024 Deb re -

cen, Ipar ka ma ra u. 14. 2/1.
Aján la ti ár: net tó 19 200 000 Ft.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze

Ist ván pol gár mes tert és dr. Bencze Zol tán kör -
jegy zőt az el já rás nyer te sé vel, a Pan non Fej lesz -
tő Kft.-vel (4024 Deb re cen, Ipar ka ma ra u. 14.
2/1.) a szer ző dés alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

16./ Dömsöd te le pü lés köz biz ton sá gának
nö ve lé sét szol gá ló pá lyá zat 

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

213/2012. (XII. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a köz te rü le ti tér fi gye lő ka me rák
be szer zé sé re és te le pí té sé re ki írt be szer zé si el já -
rást ered mény te len nek nyil vá nít ja te kin tet tel ar -
ra, hogy va la men  nyi aján lat te vő a ren del ke zés re
ál ló pénz ügyi ke re tet je len tő sen meg ha la dó
aján la tot nyúj tott be.

A kép vi se lő-tes tü let egy ben a köz te rü le ti tér -
fi gye lő ka me rák be szer zé se és te le pí té se cél já -
ból a ko ráb bi pá lyá za ti ki írás sal egye ző tar tal mú
új zárt kö rű (meg hí vá sos) pá lyá za ti el já rást foly -
tat le, amely re az ered mény te len né nyil vá ní tott
el já rás ban aján la tot te vő ket is meg kell hív ni.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 31.

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv
sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2013. ja nu ár 23.

A fa lu gyű lés ter ve zett idő pont ja 2013. ja -
nu ár 25. 18 óra.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se -
lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i ről ké szült jegy ző -
köny vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek
a www.domsod.hu ön kor mány za ti hon la pon ol -
vas ha tók. A jegy ző köny vek ol va sá sá ra a Nagy -
köz sé gi Könyv tár ban in gye nes internetes hoz -
zá fé rést biz to sí tunk. 

A kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i nek
meg hí vó it a pol gár mes te ri hi va tal hir de tő táb lá -
ján, és az ön kor mány za ti hon la pon tes  szük köz -
zé. Az ön kor mány za ti ren de le te ket a Pol gár -
mes te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján hir det jük ki, és
az ön kor mány za ti hon la pon is köz zé tes  szük.

dr. Bencze Zol tán kör jegy ző
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SZER KESZ TÕI LE VÉL

Tisz telt Ol va só ink!
Fi zes se nek elő 2013-ban is a Dömsödi Hír nökre! Az új ság ára a to váb bi ak ban vál to zat lan ma -

rad, 250 Ft/db, ami éves vi szony lat ban 3000 Ft-ot je lent. 
Az elő fi ze té se ket és a hirdetéseket Richter Gyulánénál a fő pénz tár ban te he tik meg.
A Hír nök lét jo go sult sá ga nem kér dé ses, hi szen az egyet len hír csa tor na, mely ma is a leg több

ház tar tás ba el jut. Tar tal mi vo nat ko zá sá ban olyan írá so kat kö zöl to vább ra is, me lyek in for ma tív
hír ér ték kel bír nak. Mindannyiónk kö zös ér de ke, hogy az elő fi ze té sek szá ma emel ked jen, és az el -
áru sí tóhe lye ken min den da rab gaz dá ra ta lál jon. 

Vá sá rol ja nak sze ret te ik nek, hoz zá tar to zó ik nak Dömsödi Hír nök éves elő fi ze tést!
Vass Ilo na fe le lős szer kesz tő

szer kesz tői el ér he tő ség: vassilona@citromail.hu, tel.: 06-20-253-2589

Az Or szág gyű lés no vem ber ben el fo gad ta a
2012. évi CLXVII. tör vényt, mely ki mond ja a
XX. szá za di ön kény ural mi rend sze rek hez köt -
he tő el ne ve zé sek ti lal mát, il let ve azok mó do sí -
tá sát.

Ez a ren del ke zés 2013-tól né hány dömsödi
köz te rü le tet is érint, név sze rint a kö vet ke ző ket: 

– So mo gyi Bé la,
– Fel sza ba du lás,
– Sallai,
– Fürst Sán dor,
– Ságvári.

A de cem be ri kép vi se lő -tes tü le ti ülé sen a név -
vál to zás ról a kö vet ke zők sze rint szü le tett ha tá -
ro zat:

– Somogyi Bé la – Ba las si Bá lint u. Ba las si
el ső sor ban köl tő és ka to na, ám ke ve sen is me rik
Dömsödhöz va ló kap cso ló dá sát, mely sze rint
csa pa tá val a kör nyé ken por tyá zott és raj ta ü tött a
dömsödi vá sá ron. (Nem a ma gyar áru so kat vá -
mol ta, ha nem azo kat a tö rök ke res ke dő ket, akik
már ér té ke sí tet ték por té ká i kat.) 

– Felszabadulás – Kodály Zol tán u.
– Kun Bé la – Bar tók Bé la u. Mind két ut ca a

hí res ze ne szer ző-nép ze ne ku ta tó pá ros ról kap ta
új nevét. Dömsödön ze ne szer ző ről ed dig még
nem ne vez tek el köz te ret, Ők az el sők.

– Sallai Im re – Szilus u. A te rü let, me lyet
Dömsöd és Dab la kói csak Szilusként em le get -
tek, a két te le pü lés ha tá rán hú zó dott. Kb. a mai
Ha tár u. vé gé től a Dabi krt. ka nya ru la tá ig ter -
jedt. La kó há zak nem so ra koz tak úgy mint ma,
bo zó tos, szil fás te rü let volt ez. A dabiak gya kor -
ta haj tot ták át ál la ta i kat a „Sziluson”, mi kor a
dömsödi vá sár ra men tek.

– Fürst Sán dor – Kas tély ut ca. Az ut ca mel lett
el he lyez ke dő Ha jós kas tély és a kö rü löt te el te -
rü lő kas tély park ha tá roz ta meg ez eset ben az ut -
ca el ne ve zé sét.

– Ságvári End re – Bí ró u. Va la ha Bí ró-köz -
nek ne vez ték. Köz tisz te let ben állt min den te le -
pü lé sen a bí ró. Dömsödön eb ben az ut cá ban
több olyan em ber is élt, akik ezt a tiszt sé get töl -
töt ték be. Ezért hív ták a fa lu be li ek Bí ró köz nek.
Ma rész ben a ré gi nek meg fe le lő en kap ta is mét a
Bí ró ut ca el ne ve zést.

A fentiek ismeretében bízom abban, hogy az
új utcanevek elfogadhatóak és megjegyez he tő -
ek lesznek az itt élők számára!

Dr. Bencze Zol tán jegy ző Dömsöd hon lap -
ján a tör vén  nyel kap cso la tos tud ni va ló kat köz -
zé tet te:

„Fon tos, hogy a tör vény a név vál to zás ok kal
ös  sze füg gés ben a la kos ság ter he i nek eny hí té se
cél já ból még az aláb bi ak ról is ren del ke zett:

– az in gat lan köz igaz ga tá si cí mé nek köz te rü -
let név-vál to zás mi att tör té nő át ve ze té se irán ti
meg ke re sés alap ján in dult el já rás dí ja, ha az el -
já rás meg in dí tá sá ra a Ma gyar or szág he lyi ön -
kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX.
tör vény 14. § (2) be kez dé sé be fog lalt ti la lom ba
üt kö zés mi at ti köz te rü let név-vál to zás mi att ke -
rül sor, tár gyá nál fog va díj men tes;

– a hely ség név, pos tai irá nyí tó szám, köz te rü -
let el ne ve zés, köz te rü let jel leg vál to zá sa vagy
te rü let szer ve zé si el já rás ban ho zott dön tés mi att
köl tö zés sel nem já ró lak cím vál to zás ese tén a
cím vál to zás nak meg fe le lő sze mé lyi azo no sí tó -
ról és lak cím ről szó ló ha tó sá gi iga zol ványt a
cím vál to zás sze rin ti la kó vagy tar tóz ko dá si hely
sze rint il le té kes já rá si hi va tal hi va tal ból ál lít ja ki
és kéz be sí ti a pol gár ré szé re.”

Köz re ad ta: 
-V.I.-

UUUUttttccccaaaannnneeeevvvveeeekkkk    vvvváááállll ttttoooozzzzáááássssaaaa

Szeretettel köszöntöm 

GGrráádd  LL áásszzllóónnéé  
szül. Gyöngyösi Juliannát 

9900..
sszzüülleettééssnnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll!!

1923 januárjában Dömsödön látta meg a
napvilágot, ma Budapesten él. Szülő-
falujához mindig ragaszkodott, soha
nem szűnt meg dömsödinek lenni.

Különös tekintettel ápolja rokoni, baráti
kapcsolatait, és hosszú évek óta a 

Dömsödi Hírnök rendszeres előfizetője.

Vass Ilona
felelős szerkesztő
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Fi gye lem re mél tó je len ség az a tény, hogy az utób bi idő ben Dömsödön
saj nos el sza po ro dott az el ha gyott, ki do bott, kó bor ku tyák szá ma. Sok szor
fal ká ban csa va rog nak, sze me tes ku ká kat bo ro gat nak, éle lem után ku tat nak.
Bár pár zá si idő szak ban gya ko ri a hím ku tyák el kó bor lá sa, szem mel lát ha tó,
hogy a fa lu ban ál lan dó an je len lé vő csa var gó ebek ese té ben nem er ről van szó.

Saj nos a hát tér ben a fe le lőt len ku tya tar tók nem tö rő döm sé ge áll. So kan be -
fo gad nak ku tyá kat kis kor ban, az tán mi kor meg nő, meg un ják a ve le va ló tö -
rő dést, gon dos ko dást, mind ez te her lesz szá muk ra, s rö vid úton igye kez nek
sza ba dul ni a meg unt állatoktól: nemes egy sze rű ség gel el űzik vagy ki rak ják
azo kat. Ezt a ma ga tar tást a tör vény szi go rú an bün te ti. A meg unt ked ven cek re
sze ren csét len sors vár: éhez nek, szomjaznak, ha zát la nul kó bo rol nak, majd
pe dig a sin tér „há ló já ban” köt nek ki, és mes  szi re ke rül nek ré gi ott ho nuk tól.
In nen már na gyon ke vés esé lyük van ar ra, hogy sze re tő gaz dá ra ta lál ja nak.

A kó bor ló ku tyá kat át me ne ti leg  be gyűj tik az ön kor mány zat ud va rán
lé vő ken ne lek be, ahon nan a sin tér szál lít ja el őket. A be gyűj tött ku tyák
sor sa sok eset ben meg pe csé te lő dik, mert az ál lat vé dők kép te le nek eny  -
nyi ál lat nak gaz dát találni, általában nem ré sze sül nek meg fe le lő ál lat -
ba rát  el lá tás ban, to váb bi sor suk ké tes, elő for dul, hogy nyo muk vész.

Ál lat vé dő szer ve ze tek több ször
szá  mol tak már fel sin térte le pe ket, ahol
na gyon rossz kö rül mé nyek kö zött él -
tek ál la tok. Meg kell ten ni min dent
azért, hogy a sze ren csét len ál la tok ne
ilyen he lyen vé gez zék. 

A ré gi vi lág ban a ku tya hű tár sa volt
az em ber nek, meg be csült tag ja a csa -
lád nak. Sze ret ték, ra gasz kod tak hoz zá
egé szen idős ko rá ig. Nem kel lett tör -
vé nyek kel elő ír ni a tar tá suk mód ját,
til ta ni a kín zá su kat. Jóér zé sű em ber -
nek mind ezt a lel ki is me re te ír ja elő…

Ma a ku tya sok szor csak ide ig-órá -
ig ked venc, ha meg un ják el űzik, ki -
rak ják, mint aho gyan el dob nak egy
hasz nált CD-t vagy egy di vat jamúlt
te  le font.

Ezért volt szük ség ar ra, hogy a tör vény szi go ra ír ja elő azt, amit az em be -
rek el fe lej tet tek: a fe le lős ál lat tar tást.

A kor mány az 1998. évi XXVIII. tör vény 49 §-ban ren del ke zik az ál la tok
vé del mé ről és kí mé le té ről. A 41/2010. (II. 26.) Kor m. ren de let szól a kedv te -
lés ből tar tott ál la tok tar tá sá ról. Né hány ki emelt szem pont az el vár ha tó bá -
nás mód ról:
�Az ál lat tar tó nak ren del kez nie kell az ál lat azo no sí tá sá ra vo nat ko zó ada -

tok kal, do ku men tu mok kal.
�Az ál lat tar tó kö te les a jó gaz da gon dos sá gá val el jár ni, az ál lat fa já nak,

faj tá já nak és élet ta ni szük ség le te i nek meg fe le lő élet fel té te lek ről gon dos -
kod ni (1998. tv. II. fejezet, 4. §).

�Az ál la tot úgy kell tar ta nia, hogy le he tő vé te gye an nak ter mé sze tes vi sel -
ke dé sét.

�Gon dos kod nia kell a meg fe le lő tar tá si hely ről (nap tól, eső től véd ve).
�Biz to sí ta nia kell a faj tá ra jel lem ző moz gás igény ki elé gí té sét, a fut ká ro -

zást.
�Gon dos kod nia kell az ál la tok or vo si el lá tá sá ról, fé reg te le ní té sé ről, vé dő -

ol tá sá ról, nem kí vánt sza po ru lat ese tén az ivar ta la ní tás ról.
�Ti los ebet 10 négy zet mé ter nél ki sebb te rü le ten, 4 mé ter nél rö vi debb esz -

köz zel ál lan dó jel leg gel ki köt ve tar ta ni! A hasz nált esz köz ál lat ra tör té nő
rög zí té sé re ki zá ró lag nyak örv vagy hám használható! (41/2010. Korm.
rend. 14. § (13).

�Ti los az ál la to kat az ut cán fel ügye let nél kül hagy ni!
�Az ál la tok kal kí mé le te sen kell bán ni, azok nak szük ség te le nül fáj dal mat,

szen ve dést, fé lel met okoz ni nem sza bad!
A 41/2010-es ren de let kö te le ző vé te szi az ebek transzponderrel va ló meg -

je lö lé sét, köz pon ti nyil ván tar tás ba vé te lét, a gaz da ada ta i val együtt. A re -

giszt rá ció egy nyil vá nos or szá gos adat bá zis ba tör té nik, ahol bár mi kor nyo -
mon kö vet he tő a ku tya sor sa. Tu laj do nos-vál to zás ese tén az új tar tó az adat -
vál to zá so kat 8 na pon be lül kö te les be je len te ni. Ugyan így kö te le ző je lez ni az
ál lat el pusz tu lá sát is.

A tör vény sze rint 4 hó na pos nál idő sebb eb csak transzponderrel meg je löl -
ve tart ha tó.

En nek be tar tá sát a jegy ző és a ke rü le ti hi va tal el len őr zi. Amen  nyi ben egy
eb el sza ba dul, más nak sé rü lést okoz, a ke rü le ti hi va tal jog kö vet kez mé nye -
ket al kal maz az ebtar tó vo nat ko zá sá ban.

Ma gyar or szá gon sok kal több ál la tot te nyész te nek és sza po rí ta nak, mint
amen  nyi re fe le lős ál lat tar tók igényt tar ta ná nak. Sok ál la tot pro fit szer zés cél -
já ból, az ál la tok igé nye i nek fi gye lem bevé te le nél kül tar ta nak.

A Btk. 1978. évi IV. törvény 266. § sze rint 
�Aki ál latvi a dalt szer vez vagy fo ga dást köt, bűn tet tet kö vet el, és 3 évig

ter je dő sza bad ság vesz tés sel bün tet he tő. 
�Aki ál lat vi a dal cél já ra ál la tot tart, te nyészt, ki ké pez, ido mít vagy for gal -

maz, vét sé get kö vet el, és 2 évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel bün tet he tő.
�Aki ál la tot in do ko lat la nul oly mó don bán tal maz, amely al kal mas ar ra,

hogy an nak ma ra dan dó ká ro so dá sát
vagy pusz tu lá sát okoz za, va la mint
� há zi a sí tott ál la tát el űzi vagy el -

hagy ja, ki te szi, vét sé get kö vet el, és
2 évig tar tó sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kű mun ká val vagy pénz -
bün  te tés sel bün tet he tő.
Ku tyát tar ta ni nem kö te le ző!
Aki ön ként vál lal ja az ebtartást, an -

nak a tör vény előtt fe lel nie kell az ál la -
tá ért. Nem dug hat ja be az ön kor mány -
zat ken nel je i be, nem te he ti ut cá ra.
Mind ezt ed dig fe le lős ség revo nás nél -
kül meg le he tett ten ni. 2012. de cem -
ber 31-ig min den ál lat tar tó kö te les ku -
tyá ját chippel meg je löl tet ni, köz pon ti
adat bá zis ban re giszt rál tat ni. Így a tu -
laj do nos szá monkér he tő vé vá lik,

amen nyi ben ku tyá ja el kó bo rol vagy  bal ese tet okoz. A ha nyag, gon dat lan
vagy kí mé let len ku tya tar tók ra ko moly szank ci ók vár nak. 

A chip rend szer rel  kap cso la to san a he lyi ál lat or vos ok tud nak fel vi lá go sí -
tást ad ni.

A nem kí vánt sza po ru la tot tu da to san meg le het előz ni. Ez zel el ke rül he tő a
sok ut cá ra ki tett,  ki szol gál ta tott ál lat  ér tel met len szen ve dé se, amely sú lyos
tör vény sze gés.

A Pol gár mes te ri Hi va tal át me ne ti szál lá sá ra a kö zel múlt ban egy tel jes
ku tyaalom ke rült be…

Az ön kor mány zat nak nem fel ada ta más el ha gyott ku tyá i nak gon do zá sa,
el lá tá sa.

Mind ezért a tu laj do nos fe lel.
A sin té re ket pe dig köz pénz ből fi zet jük, az az az adó fi ze tő ál lam pol gár ok

pén zén!
A tör vény szi go ra az ál la tok vé del mé ben tör té nik, az em be ri fe le lőt len -

ség fel szá mo lá sá ra. Aki a tör vény ben elő ír ta kat meg sze gi, ál lat vé del mi
bír sá got kö te les fi zet ni, ami adó mód já ra be hajt ha tó köz tar to zás. (1998. tv.
43. §)

Ugyan ak kor min den ál lat tar tó tól el vár ha tó, hogy ál la tát ne a tör vény mi -
att tart sa jól, ha nem, mert az ál la tok érez ni, szen ved ni és örül ni ké pes élő lé -
nyek, tisz te let ben tar tá suk, jó köz ér zet ük biz to sí tá sa min den em ber er köl csi
kö te les sé ge. (1998. tv. el ső mon da ta)

A Mancs-Rancs Ál lat men tő Ala pít vány
aján lá sai alap ján ös  sze ál lí tot ta:

Sza bó And rea

Gon do la tok a fe le lõs ku tya tar tás ról
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Nek ro lóg: Élt 11 évet!
Még em lék szem ar ra, hogy mi lyen nagy öröm mel avat tuk fel an nak

ide jén a Sport csar no kot. Örül tünk, hogy el ső sor ban a dömsödi gye re -
kek nek lesz egy szép, új, jól fel sze relt tor na csar no kuk, a fel nőt tek nek le -
he tő sé gük lesz es ti tor ná ra, fo ci ra, te nisz re, a spor to lók nak jó kö rül mé -
nyek kö zöt ti edzés re.

És most mit ol va sok a Dömsödi „Késnök”-ben – mert én már csak
így hí vom, mert min dig az ese mé nyek után je le nik meg – azt, hogy a
dömsödi ön kor mány zat 2012. no vem ber 28-i ha tá ro za tá val meg szün -
te ti a Sport köz pon tot, az üze mel te tés re vo nat ko zó pá lyá zat be adá si
ide je 2012. de cem ber 14., az az a pá lyá zó nak 16 nap állt ren del ke zés re.
De nem is ez a lé nyeg! Ugyan ezen az ülé sen fo gad ták el a Víz mű meg -
szű né sét is.

Mind két lé te sít ményt a fa lu ös  sze fo gá sá ból épí tet ték meg ele ink, és
most le mond ró la az Ön kor mány zat.

Né hány kér dés me rül fel ben nem a fen ti ek kel kap cso lat ban:

1. Ma na gyon di va tos a ne héz gaz da sá gi hely zet re hi vat koz ni, de ha
most el fe csé rel jük a köz ség va gyo nát, mit ha gyunk az utá nunk jö vők -
nek? Ne kik már nem lesz elég in dok a ne héz gaz da sá gi hely zet.

2. Ha a pá lyá zó 16 nap alatt ki tud dol goz ni egy szá má ra gaz da sá gi lag
ka ma to zó anya got, ak kor az ön kor mány zat ezt évek alatt mi ért nem tud -
ta meg ten ni? Ta lán be kel lett vol na von ni né hány dömsödi szak em bert?

3. Ha egy pá lyá zó nak meg éri üze mel tet ni a sport csar no kot, ak kor az
ön kor mány zat nak mi ért nem éri meg?

4. Ma, ami kor a kor mány cél ki tű zé se, hogy min den gye rek, min den
fel nőtt spor tol jon, és sta di o no kat épít, sport aka dé mi át hoz lét re, Dömsöd
most sza ba dul meg a sport csar nok tól? 

Le het, hogy meg ér jük, hogy a kép vi se lő-tes tü let fel szá mol ja az OMK-t,
a Köz ség Há zát, és az ön kor mány zat mű köd te té sét is ki ad ja ge bin be?
Hát ha ak kor nem lesz vesz te sé ges!

Dömsöd, 2012. de cem ber 20.
Laczi Esz ter

Ked ves Esz ter!
Na gyon saj ná lom, hogy a Dömsödi Hír nök ha sáb ja in kell meg be szél -

nünk olyan dol go kat, ame lye ket sze mé lye sen sok kal kön  nyebb len ne. A
köz sé gün kért ér zett ag go dal mad olyan gon do la tok le írá sá ra kész te tett Té -
ged, ame lyek egy ki csi kis utána já rás sal meg sem szü let tek vol na. Így az -
tán biz tos va gyok ab ban, hogy amiket le ír tál azok nem a Te gon do la ta id,
mert az ál ta lad le írt ál lí tá sok, kér dé sek nagy fo kú tá jé ko zat lan ság ra utal -
nak, és ez nem jel lem ző Rád. Min dig is volt Ben ned úgy mond po zi tív kri -
ti ka nagy köz sé günk ügyes-ba jos dol ga i val kap cso lat ban. Ezek a kri ti kák
ki vé tel nél kül job bí tó szán dé kú és meg ala po zott kri ti kák vol tak. Ez most
nem az! Ta lán ha el ol va sod a ki fo gá sa id ra írt vá la szo mat, Te is be lá tod a
té ve dé sed!? 

Ne héz hely zet ben va gyok, mert szin te min den mon da tod igaz ta lan, ki -
vé telt ké pez a be ve ze tő be kez dé sed. Mi is na gyon örül tünk a Sport csar -
nok lé té nek, ugyanúgy, mint min den dömsödi pol gár. Azt írod, hogy no -
vem ber 28-án meg szün tet tük a Sport köz pon tot és a Víz mű vet is, pe dig
eze ket a lé te sít mé nye ket a fa lu ös  sze fo gá sá val épí tet ték meg ele ink. Eb -
ben a meg ál la pí tás ban azért még van nak fél iga zság ok. A Víz mű vet tény -
leg meg szün tet tük, hogy ele get te gyünk a tör vé nyi elő írá sok nak. Nem
volt vá lasz tá si le he tő sé günk!!! Ma ga a víz köz mű va gyon to vább ra is a
mi énk! A Sport köz pon tot in téz mény ként szün tet tük meg, nem pe dig a
funk ci o ná lis lé tét. To vább ra is ugyanazt a fel ada tot fog ja el lát ni, mint ed -
dig, csak tel je sen más fi nan szí ro zás sal. Elég lett vol na a pá lyá zat anya gát
el ol vas ni, és máris okafogyottá vált vol na a nek ro lóg, ugyan is a pá lyá zat
egy fe je ze te az zal fog lal ko zik, hogy mi lyen fel té te le ket kell a bér lő nek to -
vább ra is biz to sí ta ni a vál to zat lan, ki egyen sú lyo zott mű kö dés hez.

A kér dé se id ről:
„1. Ma na gyon di va tos a ne héz gaz da sá gi hely zet re hi vat koz ni, de ha

most el fe csé rel jük a köz ség va gyo nát, mit ha gyunk az utá nunk jö vők nek?
Ne kik már nem lesz elég in dok a ne héz gaz da sá gi hely zet.”

Mit ha gyunk az utá nunk jö vők nek? Min dent, amit most látsz, így tud -
juk meg őriz ni je len le gi ál la po tá ban. Tel jes jog gal mor go lód hat nál, ha la -
ka tot tet tünk vol na a csar nok aj ta já ra, de nem ezt tet tük, ha nem ke res tük a
fi nan szí roz ha tó meg ol dást. Mi nem a ne héz gaz da sá gi hely zet re hi vat ko -
zunk, ha nem elő ves  szük a költ ség ve té sünk be vé te li ol da lát és szá mo lunk.
Szá mo lunk, az tán olyan dön tést ho zunk, amely leg job ban szol gál ja kö zös
ér de kün ket.

„2. Ha a pá lyá zó 16 nap alatt ki tud dol goz ni egy szá má ra gaz da sá gi lag
ka ma to zó anya got, ak kor az ön kor mány zat ezt évek alatt mi ért nem tud ta
meg ten ni? Ta lán be kel lett vol na von ni né hány dömsödi szak em bert?”

Ez is ti pi ku san az a kér dés, amely az is me ret hi á nyá ban fo gal ma zó dott
meg Ben ned. Ha tő lem, a kép vi se lők től vagy a csar nok ve ze tő jé től ér dek -
lőd tél vol na, ak kor ma tud nád, hogy a vég ső dön tést hó na po kig tar tó elő -
ké szí tő mun ka előz te meg, hoz zá ér tő em be rek be vo ná sá val! Ne künk ed -
dig sem mit sem kel lett ki dol goz nunk a Sport köz pont mű kö dé sé vel kap -
cso lat ban. Az in téz mény jó ve ze tés sel el lát ta azt a fel ada tot, célt, ame lyért
lét rehoz tuk. A meg fe le lő gaz dál ko dá sunk mi att itt sem volt so ha csú szás a
mun ka bé rek, a re zsi szám lák ki fi ze té sé ben. Va ló szí nű, hogy el ke rül te a fi -
gyel me det, hogy eb ben az év ben több száz mil li ós nagy ság ren dű be vé te li
ki esést kell ke zel nünk. En nek egyik sze le te a csar nok. 

„3. Ha egy pá lyá zó nak meg éri üze mel tet ni a sport csar no kot, ak kor az
ön kor mány zat nak mi ért nem éri meg?”

A kér dés ös  sze függ az elő ző vel. Itt nem az a kér dés, hogy meg éri e? Az
ön kor mány zat so ha nem így gon dol ko dik, eb ben az eset ben a vál lal ko zó
sem. Itt csak az el hi va tott ság szá mít. Ma egy sport csar nok üze mel te té sé -
ből pro fit ra szert ten ni nem le het. Nem is ez a cél! A cél az, hogy a dömsö-
di fi a ta lok vál to zat lan kö rül mé nyek kö zött tor náz za nak, spor tol ja nak!
Úgy tű nik, ez a konst ruk ció ezt biz to sít ja.

„4. Ma, ami kor a kor mány cél ki tű zé se, hogy min den gye rek, min den
fel nőtt spor tol jon, és sta di o no kat épít, sport aka dé mi át hoz lét re, Dömsöd
most sza ba dul meg a sport csar nok tól?”

Dömsöd nem sza ba dul meg a sport csar nok tól, nem is fog meg sza ba -
dul ni so hasem! Min den kö rül mé nyek kö zött biz to sí ta ni fog juk az előbb
jel zett cé lo kat! Az pe dig ter mé sze tes, hogy a min den ko ri pol gár mes ter, a
min den ko ri kép vi se lők – a kor kí vá nal ma i nak meg fe le lő en – fo lya ma to -
san ke re sik a leg jobb meg ol dást nagy köz sé günk mű köd te té sé hez.

Az utol só mon da tod an  nyi ra pe jo ra tív, an  nyi ra igaz ta lan, hogy ta lán re -
a gál nom sem ké ne rá. Hogy még is meg te szem, an nak oka az, hogy az
OMK-val kap cso lat ban nem is jársz tá vol az igaz ság tól, ugyan is a tér sé -
günk ben is né hány te le pü lé sen vál lal ko zás ban üze mel te tik a mű ve lő dé si
há zat. Tu do má som sze rint nem is ros  szul.

Ked ves Esz ter!
To vább ra is vá rom „épí tő” kri ti ká dat! Ar ra vi szont kér lek – ta lán va -

gyunk olyan vi szony ban, hogy kér hes se lek – hogy elő ször ke ress meg, tá -
jé ko zódj, mi is van egy dön tés mö gött. Az tán ha az is me re tek bir to ká ban
is úgy ér zed, hogy nem meg fe le lő en ke ze lünk köz fel ada to kat, ak kor is -
mét ra gadj tol lat! Bár, most ahogy vé gig gon do lom: a kö zös „ügyet” elő re -
vi vő vi ták nak a nyil vá nos tes tü le ti ülé se ken vagy a kö zel gő Fa lu gyű lé sen
van meg fe le lő te re. 

Bencze Ist ván

Válasz Laczi Eszter nekrológjára
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A de cem ber na gyon moz gal mas volt is ko lánk ban. A ta ní tás-
ta nu lás mel lett egy részt az ün ne pek re va ló ké szü lő dés, más részt
a kü lön bö ző ver se nyek re, be mu ta tók ra va ló fel ké szü lés fog lal ta
le nö ven dé ke in ket, ta ná ra in kat. 

7-én is ko lánk COMENIUS cso port ja a Mo bi li tást Nép sze rű sí -
tő Eu ró pai Ön kén tes Szol gá lat (EVSLive) ren dez vé nyén, Bu da -
pes ten vett részt.

9-én a ze nei és szín já ték tan sza kos nö ven dé ke ink tar tot tak év
vé gi ka rá cso nyi be mu ta tót az OMK-ban. Ez úton is sze ret nénk
meg kö szön ni Csi kós Lászlónénak és kol lé gá i nak, hogy le he tő -
sé get biz to sí tot tak ren -
dez vé nyünk le bo nyo lí -
tá sá hoz.

14-én a makádi ki he -
lye zett ta go zat ze nei
tan  sza kos nö ven dé kei
ad tak ka rá cso nyi ün ne -
pi mű sort.

20-án a kiskunlac há -
zi idő sek ott ho ná ban
ad  tak mű sort ze né sze -
ink, akik nem csak szé -
pen mu zsi kál tak, ha -
nem mind an  nyi an egy-
egy vers sel ked ves ked -
tek az ott hon la kó i nak.

Is ko lánk ban le zá rult
a 2010-es COMENIUS
pro jekt.

Nagy büsz ke ség gel
tölt el mind an  nyi un kat, hogy Var ga Anett ta nár nő ki emel ke dő
ko or di ná ci ós te vé keny sé gé nek kö szön he tő en a pro jekt na gyon
ked ve ző bí rá la tot ka pott. Ezen kí vül Netti még na gyon szín vo na -
las zá ró be szá mo lót is írt an gol és ma gyar nyel ven. 

Az aláb bi ak ban kö vet kez zék egy rész let a bí rá lat ból:

„Öt or szág is ko lái vet tek részt eb ben az eu ró pa i ság gon do la tát
na gyon igé nye sen meg kö ze lí tő, el sőd le ge sen ne ve lé si cé lo kat
meg fo gal ma zó és a ne ve lés szol gá la tá ba a mű vé szi ki fe je zés le -
he tő sé ge it se gít sé gül hí vó pro jekt ben. A be szá mo lót be ve ze tő
ös  sze fog la ló ér de kes és gon do lat gaz dag, vi lá gos ké pet ka punk
ar ról, hogy mi lyen el mé le ti meg fon to lá sok alap ján épí tet ték fel
a pro jekt me ne tét, egy ben az el ké szült pro jekt ter mé kek kel is
meg is mer ked he tünk. Az eu ró pai hoz zá adott ér té kek ki fej té se
igen rész le tes és meg ala po zott, ál lí tá sai lo gi ku san kö vet kez nek
a pro jekt té má já ból. Az együtt mű kö dés so rán érin tett kulcs kom -
pe ten ci ák és ho ri zon tá lis té mák ki vá lasz tá sa meg fe le lő, előb bi -
ek ese té ben in dok lá suk is ki emel ke dő en rész le tes, szá mos ide -
kap cso ló dó te vé keny sé get is tar tal maz. A part ne rek ki esé se mi -
att lé nye ges pon to kon kel lett meg vál toz tat ni a mun ka ter vet (ki -
eme len dő ezek kö zül, hogy a ma gyar in téz mény vál lal ta át a ko -
or di ná to ri fel ada to kat), de mind ez vé gül nem volt sem mi lyen
ne ga tív ha tás sal a ki tű zött cé lok el éré sé re. A part ne rek kö zöt ti
mun ka meg osz tás a pro jekt kez de té től vi lá gos, egy ér tel mű és
ará nyos volt, ez az át gon dolt ter ve zés is hoz zá já rult az együtt -

mű kö dés si ke ré hez. Na gyon rész le te sen, jól struk tu rál tan (is ko -
lán be lü li, nem ze ti és nem zet kö zi szin tek re is le bont va) mu tat ja
be a be szá mo ló az ér té ke lés fo lya ma tát, ki eme len dő, hogy – na -
gyon is in do kol tan – bi zo nyos pon to kon ös  sze kap csol ja a disz -
szeminációs te vé keny ség gel. 

Meg fe le lő szám ban vet tek részt a ta nu lók a mo bi li tá so kon, a
pro jekt so rán vég zett te vé keny sé gek be mu ta tá sa na gyon rész le -
tes és meg győ ző. A pro jekt ha tá sai a ta nu lók ese té ben el ső sor -
ban ön bi zal muk, mo ti vá ci ó ik és szo ci á lis ér zé keny sé gük erő sö -
dé sé ben, a ta ná rok nál pe dig pe da gó gi ai kész sé ge ik fej lő dé sé ben

fe dez he tő fel. Mind két
eset ben rész le te sen, szá  -
mos te vé keny ség jel -
lem zé sé vel tá maszt ja
alá eze ket az ál lí tá sa it a
be szá mo ló.

Meg jegy zés re ér de -
mes, hogy az együtt -
mű kö dés olyan meg ha -
tá ro zó an épült be az is -
ko la éle té be, hogy a
pro jekt bi zo nyos pon -
to kon még a he lyi tan -
terv ben is meg je lent.

Ki ma gas ló an jól ki -
dol go zott és át gon dolt
a disszeminációs te vé -
keny ség. 

Szá mos esz közt fel -
hasz nál tak mind a he -
lyi kö zös ség ben, mind

or szá gos szin ten a ta pasz ta la tok ter jesz té sé re, de emel lett még a
disszemináció nem zet kö zi le he tő sé ge i re is gon dol tak.” 

A mű vé sze ti is ko la ta ná rai

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni a pol gár őrök
egész éves ön kén tes mun ká ját, csa lád ja ik nak, hogy
te le pü lé sünk és köz biz ton sá gunk ér de ké ben nél kü -
löz ték csa lád tag ju kat a szol gá lat ide jé re!

Kö szön jük a la kos ság nak a be je len té se ket, in -
for má ci ó kat, ame lyek kel ha té ko nyab bá tud tuk ten -
ni a pol gár őr ség gel és a rend őr ség gel va ló együtt -
mű kö dést. 

Kö szön jük tá mo ga tó ink nak (cé gek nek és ma gán sze mé lyek nek) a
fel aján lá so kat, amely nél kül nem mű köd het ne a pol gár őr ség, leg fő -
kép pen fő tá mo ga tónk nak, Szomor De zső Úr nak!

Amen  nyi ben módukban áll és se gí te né nek, ak kor az 51700272-
10901115 szá mú bank szám la szám ra tör té nő be fi ze tés sel te he tik
meg azt. 

Bár mi lyen ész re vé tel ese tén hív ja a 70/453-0743-as
szá mot és se gí tünk!

Klszák Ta más pol gár őr pa rancs nok, Dömsödi Pol gár őr ség



Öröm mel hal lot tam, mi kor va la ki csak úgy a
fü lem be súg ta. „Te tud tad, hogy a Rakszegi
Gyu la vál lal ko zói dí jat ka pott?” Nem tud tam,
hi szen a Rakszegi csa lá dot a szolíd, szor gal mas
tet tek, a mun ka jel lem zi, nem kér ked nek. Ne -
künk, dömsödieknek ez a men ta li tá suk év ti ze -
dek óta igen csak meg szo kot tá vált. Nem hi val -
kod nak ered mé nye ik kel és nem tör nek ba bé -
rok ra, „csak ” te szik amit ten ni ük kell, dol goz -
nak és se gí te nek ahol kell. Pat ró nus ként szá mos
ren dez vény, sport, ci vil  szer ve zet, egy há zak
fenn tar tá sát, mű kö dé sét se gí tik.

A VOSZ (Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or -
szá gos Szö vet sé ge) által oda ítélt el is me rő ok le -
ve let ün ne pé lyes ke re tek közt no vem ber 30-án
ve het te át Rakszegi Gyu la, a dömsödi ma lom
tu laj do no sa. A díj oda íté lé se és át vé te le meg ha -
tot ta a 70. élet év ét be töl tő vál lal ko zót. Csa lá di
kör ben be szél get tem Ve le, kér dez tem múlt ról,
je len ről, és ta lál gat tuk a holnapot…

– Mikor je lent meg az Ön éle té ben a ma -
lom, a mol nár szak ma?

– Nagyon ko rán, hi szen eb be szü let tem,
mond  hat ni, mol nár di nasz tia a mi énk, a csa lá di
vál lal ko zás sal so sem sza kí tot tunk. Nagy apám
és apám mol nár volt, öcsém és én is ezt ta nul -
tuk, s a Te rem tő úgy in téz te, hogy a fi am szin tén
er re sza ko so dott, le á nyom pe dig a ga bo na ne -
me sí tés te rü le tén vé gez tu do má nyos fo ko za tú
mun kát. A ma lom a nagy szü le im tu laj do ná ból
ke rült ál la mo sí tás ra, amit 1956-ban édes anyám
még meg örö költ, de ek kor már a Köz sé gi Ta -
nács mű köd tet te, majd pe dig a Ga bo na for gal mi
vál la lat ke ze lé sé be ad ták. Em lék szem gye rek -
ko rom ból, mi kor be hoz ták a gaz dák a ga bo nát,
le mér ték azt, apám úgy vet te át. Ezt kö ve tő en
fel ön töt ték a bú zát a ga rat ba, a ko csik kal pe dig
fél re áll tak, meg vár ták az őr le tést. Meg volt,
hogy men  nyi ke nyér lisz tet, fi nom lisz tet, kor pát
ka pott vis  sza a gaz da. Er re azért kel lett vár ni,
mert ahogy folyt le az őr le mény, úgy vi het ték
azt el. Az ál la mo sí tást kö ve tő en egy ide ig még
mű kö dött a ma lom, az tán ki ürí tet ték. A be ren -
de zé se ket le sze rel ték, el vit ték, ma ga az épü let a

to váb bi ak ban más jel le gű fel ada to kat lá tott el.
Édes apám a rác ke vei ma lom ban foly tat ta a
mol nár mun kát, én pe dig a kunszentmiklósi
ma lom ban dol goz tam an nak le ál lí tá sá ig.

– Mindezek után még is ho gyan si ke rült új -
fent üzem be he lyez ni és el in dí ta ni a mal mot?

– Ez egy több éves fo lya mat ered mé nye. A
nyolc va nas évek ben az épü let a Ga bo na for gal -
mi tu laj do nát ké pez te, kü lö nö sebb sze re pe nem
volt, az ud va rát mi hasz nál tuk. Az ak ko ri tu laj -
do nos sze ret te vol na va la mi lyen for má ban ér té -
ke sí te ni, ezért úgy dön tött, hogy el bont ja, és az
épí té si anya got el ad ja. Ha mar ki de rült, hogy ez
nem ki vi te lez he tő, mert a tég lák mál la nak.
Meg  ol dás ként az ma radt (mi vel a mi ud va runk -
ba volt be éke lőd ve a te rü let a raj ta ál ló épü let -
tel), hogy fel szó lí tot tak ben nün ket bér let meg fi -
ze tés re, il let ve fel kí nál ták meg vé tel re a komp le -
xu mot. Él tünk a le he tő ség gel, és 1984-ben
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KKiittüünntt ee tt éé ss
A VOSZ Közép-magyarországi Szervezete 2012. november 30-án adta át

ünnepélyes keretek között a Regionális Prima díjakat és Vállalkozói Díjakat. 

Az elnökség döntése alapján Rakszegi Gyula úr, dömsödi vállalkozó több mint
20 éves „molnár” tevékenységéért és a helyi közösségekben végzett aktív
munkájáért a Közép-magyarországi Régió Kiváló Vállalkozója Díj elismerésben
részesült.

Gratulálunk, vállalkozásához további sok sikert kívánunk.

2012. Év Vállalkozója díjban részesült: 
a Dömsödi Búzaõrlõ Kft. cégvezetõje, Rakszegi Gyula

folytatás a következő oldalon
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meg vá sá rol tuk. Ezt kö ve tő en ta ta roz tuk, rend be -
tet tük az épü le tet, ud va rát lebitumeneztettük.
1986-tól a ’90-es éve kig Buza Jánosék ki vet ték
bér le mény be, és egy kis szö vet ke ze tet mű köd -
tet tek ben ne. Ne künk is jó volt, mert ott dol goz -
tunk. Fe le sé gem köny velt, én pe dig mun ka irá -
nyí tó vol tam. Gyár tot tak itt ön tö dei for má kat az
au tó busz ok hoz, pró bál koz tak alu mí ni um-ön tés -
sel, de kek sze ket is cso ma gol tak. A ’90-es évek -
re a szö vet ke zet meg szűnt ugyan, ám a rend szer -
vál tás sal na gyon sok vál lal ko zás in dult el or -
szág szer te. Ek kor vág tunk be le mi is! Ma lom -
ipa ri fel ső fo kú vég zett ség gel, csa lá di mol nár tra -
dí ci ó val a há tam mö gött úgy gon dol tam, meg
kel le ne pró bál ni új ra be in dí ta ni a mal mot. (Ez
egy na gyon nagy do log volt!) Elő vet tem az ösz  -
szes szak köny vem, és ala po san át rág tam, meg -
ter vez tem, hogy mi lyen be ren de zé sek re lesz
szük ség, ho gyan ál lít sam  azo kat ös  sze. Az tán
jár tam az or szá got, hogy hol van nak le ál lí tott
mal mok, hon nan le het ne be sze rez ni a szük sé ges
al kat ré sze ket, be ren de zé se ket. Nem volt egy sze -
rű fel adat, hi szen min den épü let nek más és más
adott sá ga van, ezért a le sze relt be ren de zé se ket a
dömsödi ma lom épü le té nek meg fe le lő en kel lett
új ra ös  sze ál lí ta ni. Mo son ma gya ró vár ról hen ge -
re ket, Igalról a tel jes be ren de zést hoz tuk el. Csak
az elő ké szü le tek és a szel le mi mun ka mint egy
fél évet vett igény be, ma ga a be ru há zás to váb bi
nyolc hó na pot. 1991. au gusz tus 20-án, Új ke -
nyér re el in dult a dömsödi ma lom.

– Nemcsak a ma lom ipa ri pro fil jel lem zi a
vál lal ko zá sát, több min den nel fog lal koz nak.
Mi ért van er re szük ség?

– Mindig is több min dent csi nál tam egy szer -
re, saj nos nem le het egyva la mit vé gez ni ah hoz,
hogy men je nek a dol gok. A mé hé szet fo lya ma -
to san je len van az éle tem ben, de el mond ha tom
ezt a nö vény ter mesz tés ről is. Hos  szú éve kig ter -
mel tünk vi rá got fó lia alatt, ma az a kü lönb ség,
hogy pap ri kát, pa ra di cso mot ter mesz tek ugyan -
ott. Min dig is sze ret tem a nö vé nye ket, kü lön le -
ges te remt mé nyei a ter mé szet nek, hi szen igen
há lá sak tud nak len ni, ha meg fe le lő mó don
gond ju kat vi sel jük. Mind emel lett meg kell em -
lí te nem a me ző gaz da sá gi te vé keny sé get, az ál -
lat tar tást. Ez lát szó lag na gyon meg osz tó, de jól
ös  sze egyez tet he tő do log, és van úgy, hogy az
egyik ki egé szí ti a má si kat. Most így tud juk mű -
köd tet ni a vál lal ko zást.

– Hogyan győ zi mind ezt egy szer re?
– Ahogyan az előbb em lí tet tem, több min den

is fog lal koz tat egy szer re. Mind azo nál tal nem
egye dül az én vál la mat nyom ja a sok ten ni va ló.
Csak a meg fe le lő csa lá di hát tér rel ké pes így
mű köd ni a vál lal ko zás. Fe le sé gem hos  szú évek
óta szi go rú an oda fi gyel a mű kö dés tör vé nyes
ke re te i nek be tar tá sá ra, és az itt fo lyó mun ká ról
min dig Ő adott szá mot, gon do lok itt az elő írá -
sok, tör vé nyek nyo mon kö ve té sé re, mun ka ügy -
re. Min den re egy sze mély nem ügyel het, hi szen
az előbb-utóbb bi zo nyo san va la mi más nak
megy a ká rá ra. Nagy se gít ség a fi am, aki las san

át ve szi az irá nyí tást, s ez zel együtt a fe le lős ség
már nem ki zá ró lag az enyém. Le á nyom, Ma ri -
ann tu do má nyos fő mun ka társ az MTA Me ző -
gaz da sá gi Ku ta tó in té zet ében, Martonvásáron.
Tu do mány te rü le te mi nő ség ku ta tás a bú za faj ták,
bú za ne me sí tés te kin te té ben. Gyak ran ké rem ki
vé le mé nyét, hogy me lyik faj tát len ne ér de me -
sebb vet ni. 

– Mit szólt hoz zá, mi kor meg tud ta, hogy
Ön az egyi ke an nak a nyolc em ber nek, aki
át ve he ti a VOSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gio nális Szer ve ze té től  a  2012. Év Vál lal ko -
zó ja el is me rő ok le ve let?

– Bevallom őszin tén na gyon meg il le tőd tem,
mert nem szá mí tot tam ilyen meg tisz tel te tés re.
So hasem kap tam el is me rést, de nem is sze re tek
vil log ni, tör tet ni, nem vá gya koz tam so ha sem -
mi fé le ti tu lus ra sem. Te szem a dol go mat, és ez
en gem bol dog gá tesz. Ha dol go zom, ha la dok és
csi ná lom, ak kor an nak van ered mé nye. Az el is -
me rést fe le sé gem mel együtt a szak ma tisz te le -
té nek köny vel tük el. An nak, hogy si ke rült vis-
sza ál lí ta ni Dömsödön a mal mot, s ez zel együtt
ná lunk, mint csa lá di tra dí ció a mol nár mes ter -
ség foly ta tó dik to vább.

Utol só kér dé sem re, hogy szá má ra mi a jö -
vő, sze ré nyen csak an  nyit mon dott: „Sze ret -
nénk foly tat ni amed dig le het.”

Eh hez kí vá nok erőt, egész sé get min den
dömsödi ne vé ben! 

-V.I.-

SSzzii  lláánn  kkookk
Sport
A Dömsödi SE fel nőtt csa pa ta a 7. he lyen vég zett a Pest me gyei II. osz tá -

lyú baj nok ság dé li cso port já ban, az őszi idény ben. Ez et től a kis csa pat tól
na gyon szép ered mény! 7 győ ze lem mel lett 5 dön tet len és 2 ve re ség na -
gyon hí zel gő a csa pat ra néz ve. Az ifi csa pat a 8. he lyet fog lal ja el. Ez szin tén
na gyon di csé re tes ered mény nek szá mít. Ezenkí vül kü lön bö ző kor osz tály -
ok ban a kö lyök lab da rú gók is ered mé nye sen vesz nek részt kü lön bö ző baj -
nok sá gok ban. Eh hez is meg fe le lő kör nye ze tet biz to sít az egye sü let.

A si ke rek el le né re nagy ve szélyt lá tok az egye sü let fenn tar tá sá val kap -
cso lat ban. Az ama tőr ver seny sport hoz is pénz szük sé ges. Ezt a pénzt csak
úgy tud ja biz to sí ta ni az egye sü let, ha eh hez se gít sé get kap. Az ön kor -
mány zat to vább ra is se gí tő ke zet nyújt, de ke ve seb bet mint ed dig te het te.
Na gyon fon tos vol na, ha leg alább 100 fi ze tő né ző len ne mér kő zé sen ként.
Meg ol dást je lent het még a ki emelt sport ágak tá mo ga tá sá ra pá lyáz ni. Eh -
hez mit kel le ne ten ni az egye sü let nek? Elő ször is mi nél több dömsödi já -
té kost be épí te ni a csa pat ba. Ez nem je len ti azt, hogy azoknak a kör nyék -
be li já té ko soknak, akik évek óta helyt áll nak, nem len ne he lyük a csa pat -
ban, de azt je len ti, hogy azon já té ko sok esetében, akik há rom-négy mér -
kő zé sen meg je len nek, és nem job bak a kis pa dot kop ta tó dömsödieknél,
for dí tott le gyen a hely zet. Vagy ha már egy meg nyert mér kő zé sen cse rét
hajt vég re az edző, ak kor ne a he lyi já té kos le gyen akit biz to san le cse rél -
nek. Így ta lán több he lyi né ző vál ta na je gyet a mér kő zé sek re.

A má sik fon tos do log, hogy a egye sü let do ku men tu mai rend ben le -
gye nek, hogy pá lyá za tot tud ja nak be nyúj ta ni a kö vet ke ző év ben.

Mű vé szet
Ka rá csony előtt nagy sza bá sú hang ver senyt ren de zett a Mű vé sze ti Is -

ko la ének-ze ne sza kos nö ven dé ke i nek rész vé te lé vel az OMK-ban. A

kon cert nagy sze rű en in dult. Két kis lány a ga lé ri á ról fu vo lajá té ká val in -
dí tot ta a mű sort. Nagy sze rű öt let volt. Utá na kö vet kez tek a nö ven dé kek,
akik bi zo nyí tot ták, hogy az is ko lá ban ha té kony ne ve lő mun ka fo lyik. A
leg in kább fel ké szült nö ven dék Baranyi Vi rág volt, aki él ményt adó fu -
vo la já ték kal káp ráz tat ta el a kö zön sé get. A ki seb bek kö zül is töb ben bi -
zo nyí tot ták te het sé gü ket. Él mény volt hall gat ni a ta nu ló kat.

Kár, hogy a kon cert fo lya ma tos sá gát rend sze re sen meg tör te a hos  szas
fel ké szü lé si idő. Vár ha tó an a jö vő ben jobb mű sor ren de zés sel ez is ki -
küsz öböl he tő.

Kö szö net
Kö szö net mind azok nak a la kostár sa ink nak, akik se gí tet ték a köz ség -

gaz dál ko dá si kar ban tar tó cso port mun ká ját, vagy tár sa dal mi mun ká val
se gí tet ték a köz ség fej lő dé sét.

A tel jes ség igé nye nél kül: Kö szö net Csap lár Já nos nak, Da ni Já nos -
nak, Né meth Jó zsef nek, a big-bag zsá ko kért, kö szö net Gyivi Já nos nak a
szi get ben vég zett út ja ví tá sért, és a fo lya ma tos együtt mű kö dé sért
Ambruska Jó zsef nek, aki ké pes sé ge in ket meg ha la dó mű sza ki prob lé -
mák meg ol dá sa i ban se gí tett. Kö szö net mind azok nak az em be rek nek,
akik be je len té se ik kel prob lé mák ra hív ták fel fi gyel mün ket, és ez zel se -
gí tet ték mun kán kat.

Bos  szan tó
A sze lek tív hul la dék gyűj tők mellett és a fa lu szé lén fel hal mo zó dó

sze mét hal mok is mét lő dő meg je le né se.
A köz té ri sze mét gyűj tők meg töl té se ház tar tá si sze mét tel.
Tá jé koz ta tás
Nem min den köz fog lal koz ta tott tar to zik az ön kor mány zat hoz!

Min den ked ves ol va só nak Bol dog Új Évet Kí vá nok! To vább ra is ál -
lunk a la kos ság szol gá la tá ban.

Var sá nyi An tal

folytatás az előző oldalról



FFáábbiiáánn  JJáánnoosstt
és feleségét 

CCssaabbaaii  KKrriisszzttiinnáátt

sok szeretettel köszönti családja 

házasságkötésük 60.évfordulója
alkalmából.
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25 éve a pályán…

De cem ber 7-én Ko vács Zoltánné Do bos
Ka ta lint kö szön töt ték kol le gái és ta nít vá nyai
ab ból az al ka lom ból, hogy im már 25 éve
dol go zik a dömsödi óvo dá ban, óvó nő ként.

Az in téz mény ben több éve igen ked ves
szo kás azok nak a kol le gák nak a mél ta tá sa,
akik 25-30 éve a pá lyán van nak, il let ve
nyug díj ba vo nul nak. Szív hez szó ló, meg ha tó
pro duk ci ók idé zik a múl tat, kö zös vis  sza em -
lé ke zé sek te szik fe led he tet len né eze ket az
együtt töl tött al kal ma kat.

Örök ér vé nyű idé ze tek ej tik gon dol ko dó -
ba a hall ga tó sá got.

A Ko vács Zoltánné Ka ti ka  tisz te le té re
ren   de zett ju bi le u mi ün nep ség re szóló
meg  hí vón ez állt:

„Ve zesd őket, utat ne té vessz,
S ma gad hoz min dig hű ma radj!
Mert élen állsz, és mes  sze lát szol
So se fe ledd: pél da vagy!”

Ka ti ka pél dá ján, min den egyes kö szön tés -
ből az erős hi va tás tu dat, a gyer me kek és az
egy más iránt ta nú sí tott sze re tet ka pott hang -
súlyt. Ez jel lem zi az ő pá lya út ját.

Az est fo lya mán mint gyöngy sze mek vil -
lan tak meg egy ko ri óvo dá sai: Klszák Ta más,
Sza kos  Évi, Gyö ke res Áron, Baranyi Vi rág,
Lip tai Me lit ta. A je len le gi  cso port já ba já ró
ki csik is nagy sze re tet tel kö szön töt ték Őt. Az
el hang zott sok szív ből jö vő jó kí ván sá got egy
gyö nyö rű tar ka cso kor ba fog hat nánk. Mun -
ká ját mél tat ta Bencze Ist ván pol gár mes ter,
Orosz Lajosné óvo da ve ze tő, a kol le gák és
daduskák ne vé ben Né meth Józsefné Ma ri ka,
va la mint a Szü lői Mun kakö zös ség.

Vé gül Ka ti ka meg ha tó dot tan en  nyit
mon dott:

„Sze ret lek Ben ne te ket!”

Egy ko ri óvo dá sai és a Dömsödi Hír nök
ol va sói ne vé ben sok sze re tet tel gra tu lá lok!

-V.I.-

A Nagyközségi
Könyvtár 

új nyitvatartása
2013. január 7-től a nagyközségi könyv -
tár az alábbiak szerint várja olvasóit:

Hétfő: Zárva
Kedd: 12-16
Szerda: 12-16
Csütörtök: 12-16
Péntek: 12-16
Szombat: 8-12

Tel.: 06-24-519-711

***
Dömsöd múlt já ból ál lan dó hely -
tör té ne ti ki ál lí tás a könyv tár -
ban Ko vács Lász ló ta ní tó úr 

gyûj te mé nyé bõl. 
Nyit va tar tás a könyv tá ri 
nyit va tar tá si rend sze rint.

FO TÓ PÁ LYÁ ZAT
EREDMÉNY-
HIRDETÉSE

„Úgy gyö nyör ködj a gyer me ke id ben, mint
akik té ged foly tat nak majd...”

Keresztúry De zső

2012. de cem ber 06-án a Mi ku lás-ün nep ség -
gel egy ben tar tot tuk meg a Gye rek ház ban a
fo tó pá lyá za tunk ered mény hir de tés ét a Fó -
kusz Ta ka rék szö vet ke zet tá mo ga tá sá val. Ezt
meg elő ző en ön kén te sen, szü lők, ro ko nok ál -
tal be ne vez ve ér kez tek hoz zánk és a Gyer -
mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat hoz, il let -
ve a Gyer mek ba rát Egye sü let hez a ké pek,
majd a sza va za tok. Sza vaz ni a facebookon és
az in téz mé nyek ben ki he lye zett sza va zó lá -
dák ban le he tett. A sok-sok sza va zat ból állt
ös  sze a ka te gó ri ák sor rend je: 

KATEGÓRIÁK ÉS HELYEZETTEK
cse cse mő
I. Ko zák Annabell, II. Szladek-Szabó Hen-
rietta, III. Büjtös Ba lázs
já té kos
I. Lakatos Dorina, II. Berki Csa ba, III.
Harasztosi Ré ka, IV. Papp No é mi
mo soly gós
I. Lakatos Dorina, II. Harasztosi Réka, III.
Szladek-Szabó Rudolf, IV. Lakatos Károly,
Selmeczi Zalán, Kun Amarillisz, Kolompár
Krisztofer
pancsolós
I. Harasztosi Réka, II. Tarr Csenge, III.
Szladek-Szabó Rudolf, IV. Csécs Alíz
kalapban, kabátban
I. Lakatos Dorina, II. Perger Renáta, III. Tarr
Csenge, IV. Lakatos Szelina, Bárány Barnabás
maszatos 
I. Tar Csenge, II. Harasztosi Réka, III. Bányi
Tamás, IV. Szalai Iringó
testvérrel 
I. Szladek-Szabó Henrietta és Rudolf, 
II. Lakatos Szelina és Palika, III. Máté és
Ádám, IV. Lakatos Ábel és Bence, Stasinski
Hanna, Hugó, Hubert, Kiss Gergő és Richárd

Köszönjük szépen minden gyermeknek és
szülőnek a részvételt – amit egy kis csomag
kíséretében személyesen is elmondhattunk
az eredményhirdető ünnepségen!

Szeretettel köszöntöm

GGáábboorr  IIssttvváánntt  
aki december 14-én

töltötte
82. születésnapját.

Erzsike
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Tóthné Porvay Zsu zsan na Dömsöd sport éle -
tének egyik leg meg ha tá ro zóbb egyé ni sé ge. 

1982-ben ke rült Dömsödre, Tóth And rás fe le sé -
ge ként. Az óta az ál ta lá nos is ko lá ban ta nít mint
test ne ve lés-bi o ló gia sza kos ta nár, mun ká ját alá zat -
tal és nagy oda adás sal vég zi. Pél da ér té kű el hi va -
tott sá gá nak és mun ka bí rá sá nak kö szön he tő en
meg  ala pí tot ta az is ko lai ké zi lab da csa pa tot, mely a
Di ák olim pi á kon és ké zi lab da ku pá kon elő ke lő
ered mé nye ket ért el. Több al ka lom mal volt a
sport osz tály osz tály fő nö ke. Di ák ja it tu da to san ne -
ve li a sport sze re te té re. Út tö rő sze re pe volt ab ban,
hogy Dömsödön tíz éve már meg va ló sul ha tott az
óra rend be be épí tett min den na pos test ne ve lés.

Az is ko lai sportud var ki ala kí tá sá nak szer ve ző je
és a köz sé gi sport csar nok meg épí té sé nek kez de -
mé nye ző je.

Te vé keny sé ge nem csak az egész sé ges test moz -
gás és a ké zi lab da mű ve lé sé ben ki ma gas ló, ha nem
nem ze ti kul tú ránk ápo lá sá ban, ter jesz té sé ben is.
Fon tos nak tart ja, hogy a gyer me kek meg is mer jék
és mű vel jék a nép tán cot, a he lyi ha gyo má nyo kat
egy aránt. Az ál ta la kép vi selt ér ték rend kö ve ten dő
len ne mind an  nyi unk szá má ra. 

A 25 éves a Ma gyar Di ák sport Szö vet ség
(MDSZ). 2012. dec. 13-án a Par la ment ben eb ből
az al ka lom ból meg ren de zett ju bi le u mi em lék ülé -
sén 48 ki tün te tést ad tak át azok nak a test ne ve lők -
nek és in téz mé nyek nek, akik az el múlt évek ben
ki emel ke dő  sport mun kát vé gez tek. A 15 ki tün te -
tett test ne ve lő ta nár kö zül kü lön mél tat ták Keszt -
he lyi Ru dol fot, Né meth Ka ro lát, Matéz Ti va -
dart és Tóthné Porvay Zsu zsan nát, akik negy -
ven-öt ven éven ke resz tül tö re ked tek ar ra, hogy
Ma gyar or szág szá má ra egész sé ges gye re ke ket ne -
vel je nek. Az el is me ré se ket Ba logh Gá bor, az
MDSZ el nö ke és Kö vér Lász ló, az Or szág gyű lés
el nö ke ad ták át.

– Aktív dömsödi pe da gó gus igen rit kán ve het
át ilyen szín vo na las ki tün te tést. Ho gyan ér te -
sült er ről, mi lyen ér zel me ket vál tott ki Ön ből,
ka pott-e va la mi lyen vis  sza jel zést?

– Na gyon meg le pőd tem! A meg hí vót kéz hez is
kap tam, de az idő pont egy be esett a kunszentmik-
lósi ter mé szet is me re ti ve tél ke dő vel, aho vá na gyon
ké szül tünk a gye re kek kel. Nem volt kér dé ses szá -
mom ra, hogy el kí sé rem őket a ver seny re, de mi u -
tán a Di ák sport Szö vet ség től fel hív tak te le fo non
egyez tet ni, ak kor le pőd tem csak meg iga zán!

Az el is me rést a test ne ve lés te rü le tén ki fej tett
mun ká mért kap tam, kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy
kö zel tíz éve si ke rült meg va ló sí ta ni is ko lánk ban az
óra rend be be épí tett min den na pos test ne ve lés órá kat. 

Jó le sett az a sok te le fon és gra tu lá ció, amit ré gi
ta nít vá nya im tól, ba rá tok tól, kol le gák tól és az is -
me rő sök től kap tam, mert ezek a gra tu lá ci ók iga -
zán szív ből jöt tek.

– Miért volt fon tos itt a test ne ve lés órák min -
den na pos be ve ze té se, és ma mi ért tart ja fon tos -
nak az MDSZ?

– A ’90-es évek ben nagy am bí ci ó val vál lal tam
fel az is ko lá ban a sport osz tá lyok be in dí tá sát. Az
ide ke rü lő gye re ke ket a test ne ve lő kol le gák kal kö -
zö sen mér tük fel tel je sít mé nyük sze rint stop per rel,
cen ti vel. A sport szem pont já ból úgy szer vez tük
meg nap ja i kat, hogy a gye re kek nek min dig le gyen
test ne ve lés órá juk. Reg gel nul la dik és el ső órá ban
volt a dél előt ti edzé sük, il let ve egy dél után is.
Edzet tünk hó ban, sár ban, na pon ta két szer is, így
nyer tük meg a Bu da pest Baj nok sá got, pe dig csak a
kis tor na ter münk volt és a sa lak pá lya az is ko la ud -
va rán, amit az tán a szü lők kel, meg pá lyá zat tal és
az is ko la ve ze tés se gít sé gé vel si ke rült lebitu me -
nez tetni. Ezek az osz tá lyok nem csak a sport ban je -
les ked tek, rend sze re sen tán col tak, úsz tak, ami
szin tén ki ha tott moz gás kul tú rá juk ra. A Va len tin-
bá lok ról be folyt ös  sze get szín ház lá to ga tás ra és az
or szág kü lön bö ző szép vi dé ke i re szer ve zett osz -
tály ki rán du lá sok ra for dí tot tuk, hogy azt is meg is -
mer jék a gye re kek, hi szen az is kul tú ránk ré szét
ké pe zi. Emel lett na gyon so kat ke rék pá roz tunk.
Igen jó kö zös sé gek ala kul tak ki, ins pi rál ták egy -
mást a gye re kek. A nyeg le ség nem volt nép sze rű
do log. A min ta az volt, hogy jó ta nu ló, jó spor to ló
le gyen va la ki. Ez a faj ta in ten zi vi tás igen so kat je -
lent az agy nak, hi szen sok kal jobb a vér el lá tá sa,
ez ál tal sok kal job ban dol go zik. Mind ez meg lát -
szott az osz tá lyok ta nul má nyi ered mé nye in is. A
sport osz tá lyok meg szű né sé vel to vább ra is fon tos -
nak tar tot tam mind a moz gás, mind pe dig a lab da -
já ték ok meg sze ret te té sét, hi szen ta pasz ta la ta im
alap ján lát tam, hogy mi lyen nagy je len tő sé ge van
az in ten zív moz gás nak a tel je sí tő ké pes ség nö ve lé -
sé ben. Kü lö nö sen fon tos ez nap ja ink ban, mi kor az
a sikk, hogy au tó val vi gyük a gye re ket az is ko lá ba.
Lát va, hogy fel nö vek vő utó da ink egy re puhányab-
bak, úgy ér zem, egy re na gyobb lét jo go sult sá ga
van az egész sé ges test moz gás nak. A Sport csar nok

meg épí té se tet te le he tő vé, hogy az is ko lá sok nak
na pon ta le gyen test ne ve lés órá ja. Ezt az el gon do -
lást a leg több kol le ga tá mo gat ta, hi szen Ők is meg -
ta pasz tal hat ták a sport jó té kony ha tá sát.

Így va ló sul ha tott meg a min den na pos test ne ve -
lés mint egy tíz év vel ez előtt Dömsödön. Ezt
egyéb ként a díj áta dó ün nep sé gen ki is emel ték!

A kér dés má so dik fe lé re vá la szol va, el mond ha -
tom, hogy a Ma gyar Di ák sport Szö vet ség nek a
leg fon to sabb tö rek vé se or szá gos szin ten a min -
den na pos test ne ve lés meg va ló sí tá sa. Fon tos cél ki -
tű zés ez, hi szen így le het ki szé le sí te ni a tö meg -
spor tot, és így na gyobb me rí té si le he tő sé ge lesz a
ver seny sport nak is.

– Milyen ered mé nye ket ér tek el az Ön ál tal
fel ké szí tett spor to lók?

– Amikor Dömsödre ke rül tem, volt egy na gyon
jó kis le ány ké zi lab da-csa pa tom, ők vol tak az el sők,
aki ket edzet tem. Hi he tet len iram ban dol goz tunk,
volt olyan esz ten dő, hogy 87 mec  cset ját szot tunk le.
Nos, ez a csa pa tom be ke rült az or szá gos 16 kö zé.

A sport osz tá lyos fiú és lány csa pa ta im mal kü -
lön bö ző ku pá kon és a Di ák olim pi án is részt vet -
tünk. Elő ke lő he lye zé se ket ér tünk el, meg nyer tük
a Bu da pest Baj nok sá got is. Az tán vol tak olyan te -
het sé ges gye re ke im, akik to vább foly tat ták a spor -
tot a Spar ta cus ban, a Dunaferrben és a Fra di ban.
Min dig fon tos volt szá mom ra, hogy a sport ban ki -
emel ke dő gye re kek a meg fe le lő he lyen ka ma toz -
tas sák to vább te het sé gü ket.

– Egész lé nyé nek meg ha tá ro zó ele me di na -
miz mu sa, amel  lyel ta nít, ne vel és meg kö ve tel.
Ugyan ak kor egész sze mé lyi sé ge kép vi se li és
köz ve tí ti a spor tot, a kul tú rát. Ez egy ben nem -
zet for má ló erő is. Kik től ka pott út ra va lót, hon -
nan ez a su gár zó erő?

– Útravalót el ső sor ban a csa lá dom tól kap tam.
Szü le im na gyon nem zet ben gon dol ko dó em be rek
vol tak. Min dig a be csü le tes ség re, az el eset tek
meg  se gí té sé re, a má sik em ber fel ka ro lá sá ra ta ní -

Tóthné Porvay Zsuzsanna a Parlamentben vette át a
Magyar Diáksport Szövetség által odaítélt kitüntetést 



A Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat ál tal
meg pá lyá zott és el nyert TÁMOP-6.1.2/
AKMR/09/1-KMR-210-0410 szá mú „Prog ram
a dömsödi la ko sok egész sé gi hely ze té nek ja ví -
tá sá ra” meg ne ve zé sű pá lyá zat zá rá sa ként pro -
jekt zá ró nyil vá nos saj tóren dez vény ke rült meg -
va ló sí tás ra a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő -
dé si Köz pont Ta nács te rm ében de cem ber 20-án
14 óra kor.

A kon fe ren ci á ra mint egy fél száz sze mé lyes

meg hí vó ke rült kéz be sí tés re, il let ve a köz ség
hon lap ján min den dömsödi ér te sül he tett a ren -
dez vény ről.

A je len lé vők meg vi tat ták a pá lyá zat nyúj tot ta
elő nyö ket, ugyan ak kor fel szín re ke rül tek az
idő köz ben elő buk ka nó ne héz sé gek is. Ab ban
mind an  nyi an egyet ér tet tek, hogy a kez de mé -
nye zés iga zán jó el gon do lá son ala pult, és hogy
a to váb bi ak ban is na gyon nagy szük ség len ne a
foly ta tás ra!                                                          -V.I.-
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A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY

tot tak. Sze re tet tel em lék szem nagy ma mám ra, aki
ta ní tó nő volt. Nya ran ta sok időt töl töt tünk ná la nő -
vé rem mel, és em lék szem men  nyi min dent meg ta ní -
tott ne künk. Már pi ci gye rek ko rom tól test ne ve lő ta -
nár akar tam len ni. Az ut ca be li gye re ke ket buk fen -
cez ni, fe jen áll ni ta ní tot tam. Az ál ta lá nos is ko lát
Martonvásáron vé gez tem, és ott már meg ha tá ro zó
sze re pet ját szott az éle tem ben a ké zi lab da, mert az
in téz mény ahol ta nul tam, ma gas szin ten mű vel te
ezt a sport ágat. Az itt el töl tött évek alatt volt egy
igen jó ta ná rom, Tóth Iván bá csi. Szug gesz tív és
meg ha tá ro zó egyé ni ség volt, na gyon tu dott hat ni ta -
nít vá nya i ra. Tisz tel tük, be csül tük őt. Föld rajz-tör té -
ne lem ta ní tás mel lett ő volt a ké zi lab da edzőm is, a
sportpá lya fu tá som el in dí tá sát ne ki kö szön he tem.

Ké sőbb a fő is ko lán is sok im pul zus ért. Ott már a
gya kor la to kat ne künk kel lett sa ját ma gunk nak ösz  -
sze ál lí ta ni. En nél fog va igen sok időt töl töt tem a
csar nok ban, ez egy jó elő is ko la volt ne kem. So kat
je len tett az is, hogy he ti két al ka lom mal be vál lal tam
a gya kor ló is ko la fiú csa pa tá nak ké zi lab da edzé sét. 

A vizs ga ta ní tá so mat már az így meg szer zett ta -
pasz ta la tok alap ján ta ní tot tam le, s aki nem is mert,
alig hit te el, hogy én még fő is ko lai hall ga tó va gyok.

Úgy ér zem, hogy a be fek te tett ener gi ák ne kem
min dig ka ma tos tól vis  sza jöt tek.

So kat je len tett szá mom ra az, hogy mi kor Döm-
södre ke rül tem, be le csöp pen tem egy pe da gó gus
csa lád ba. Pis ta pa pa is és Ka ti ma ma is ve lem
együtt örül tek a si ke rek nek, na gyon büsz kék vol -
tak rám, mint aho gyan én is büsz ke le het tem ar ra,
hogy Ők a fér jem szü lei. Min dig érez tem, hogy a
si ke re i met Ne kik is kö szön he tem!

És hogy hon nan me rí tem az erőt? Sze rin tem ez
el ső sor ban al ka ti kér dés, de hogy így tud tam és tu -
dok dol goz ni, az a csa lá dom nak kö szön he tő. A fér -
jem min dig mel let tem volt, nem csak lel ki társ ként,
ha nem ha tu dott, jött az edzé sek re, vitt ben nün ket a
mec  csek re, min den ben tá mo ga tott. Hogy ki tud tam
tel je sed ni és tud tam szár nyal ni, az ne ki is kö szön he -
tő. A ki tün te té sem fe le, nyu god tan ki je lent he tem,
hogy a fér je met il le ti. A két fi am, And ris és Zsom -
bor tud ják, hogy őket sze re tem a leg job ban, de a szí -
vem ből sok sze re tet jut a dömsödi gye re kek nek is.
Min dig biz tat tak, és tá mo gat ták a mun ká mat.

– Van-e a mos ta ni fi a tal kol le gák kö zött, aki
ha son ló mó don mű ve li a pe da gó gus hi va tást,
mint Ön?

– Igen, úgy lá tom, hogy igen, és ez meg nyug tat.
Lá tom, ahogy meg pró bál ják ha son ló képp szer -
vez ni a dol go kat és to vább vin ni azt az irány vo na -
lat, azt az ér ték ren det, amit tő lem lát nak.

– Ho gyan lát ja a jö vőt?
– Bí zom ben ne, hogy lesz nek majd uno ká im és

ma rad rá juk ener gi ám! Amíg ta ní tok, to vább ra is
ma xi má lis sze re tet tel vég zem a rám bí zott fel ada -
to kat.

Az el is me rés hez gra tu lá lok, és a Hír nök ol -
va sói, va la mint ta nít vá nyai ne vé ben erőt és
egész sé get kí vá nok! -V.I.-

Az idei évben

február
16-án

hagyomá nyo san kerül
megrendezésre immár 

20. alkalommal a 
VALENTIN-BÁL.
Jegyek válthatók:

Tóthné Porvay Zsuzsánál
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Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
December hónap

Utol só cik kem óta 2 ri asz tást kap tunk, 2012-11-
27-én 21 óra 29 perc kor a Mát rix szó ra ko zó hely -
hez. Itt egy par ko ló Re nault kis fur gon mo tor te re
ka pott láng ra fel te he tő leg mű sza ki hi ba mi att. A
tü zet 3 da rab 6 kg-os por ral ol tó se gít sé gé vel si ke -
rült el ol ta ni. Sze mé lyi sé rü lés itt sem tör tént.

2012-12-14-én 23 óra 34 perc kor kap tuk a la -
kos sá gi be je len tést, mely sze rint Dömsöd Cso ko -
nai ut ca 20. szám alatt mel lék épü let ég. A hely szí -
nen egy fa szer ke ze tű pa la te tős tá ro ló helyi ség tel -
jes ter je del mé ben égett. A lán gok la kó há zat és
több má sik mel lék épü le tet is ve szé lyez tettek. A tü -
zet egy C su gár se gít sé gé vel si ke rült el ol ta nunk
per cek alatt, még a rác ke vei és a szigetszentmik-
lósi kol le gák ki ér ke zé se előtt. Majd kö zö sen az iz -
zó ma rad vá nyo kat szét szed tük, hogy min den iz -
zást meg tud junk szün tet ni. Sze mé lyi sé rü lés itt
sem tör tént.

Ez zel a kár eset tel kap cso lat ban is sze ret ném ki -
hang sú lyoz ni azt, hogy mi lyen fon tos a gyors ész -
le lés és a pon tos be je len tés. Most is a gyors jel zés -
nek kö szön he tő en még az előtt ki ér kez tünk, hogy a
lán gok más épü le tek re át ter jed het tek vol na. A hi -
va tá sos tűz ol tók 105-ön tör té nő ér te sí té se után ké -
rem, min dig je lez zék a kár ese tet egye sü le tünk fe lé
is, Tárkányi Bé la pa rancs nok nak a 06-20-383-
5407 te le fon szá mon, hogy biz to san mi is ér te sül -
jünk az ese mény ről, mert nem min den eset ben ka -
punk jel zést a hi va tá sos ál lo mány tól.

No vem ber 30-án ke rül tek ki osz tás ra a Bu da -
pes ten és Pest me gyé ben dol go zó ön kén tes tűz ol tó
egye sü le tek szá má ra azok a tech ni kai esz kö zök,
ame lyek re még a nyár fo lya mán le he tett pá lyáz ni.
Mi is pá lyáz tunk, és si ke rült jó né hány esz közt
meg is nyer nünk, ame lyek re nagy szük sé günk volt
a mun kánk hoz. Az esz kö zö ket Bu da pes ten a BM
Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fő igaz ga tó ság Gaz -
da sá gi El lá tó Köz pont já nak te lep he lyén ad ták át.
A meg nyert esz kö zök mel lé egy em lék la pot is
kap tunk, amit ün ne pé lyes ke re tek kö zött Bérczi
Lász ló tű. dan dár tá bor nok or szá gos tűz ol tó sá gi fő -
fel ügye lő adott át. 

Az át adá son Is pán Ig nác, az egye sü let el nö ke és
jó ma gam vet tünk részt. 

To váb bá az ün nep sé gen részt vett még dr.
Demény Ádám tű. ez re des, a BM OKF Gaz da sá gi
El lá tó Köz pont igaz ga tó ja, Ju hász At ti la tű. ez re -
des, a Pest Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó -
ság igaz ga tó ja, Ju hász Pé ter tű. al ez re des, a Pest
Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság tűz ol tó -

sá gi fő fel ügye lő je, Pa ta ki Zsolt Gá bor tű. ez re des a
Fő vá ro si Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság he lyet -
tes ve ze tő je, va la mint Miakich Gá bor, a Pest Me -
gyei Tűz ol tó Szö vet ség el nö ke. 

Az ün nep sé gen az ECHO tv stáb ja is je len volt,
és mint ahogy az a ké pen is lát ha tó, el nök  úr egy
in ter jú ke re tén be lül be mu tat ta az el nyert esz kö ze -
in ket. Az el nyert esz kö zök a következőek vol tak:

– át tét ka pocs B/C 1 da rab
– ka pacs nyél lel 5 da rab
– kapocspár kulcs 6 da rab
– kom bi nált su gár cső 1 da rab 
– ké zi ke re ső lám pa 1 da rab
– men tő kö tél (30 m) 1 da rab
– pótállványcső 1 da rab
– put tony fecs ken dő 1 da rab
– föld fe let ti tűz csap kulcs 2 da rab
– föld alat ti tűz csap kulcs 1 da rab
Az esz kö zök együt tes ér té ke: 288.000 fo rint.
Ezen a té len sok he lyen ol vas tam, hogy a tűz ol -

tók na pon ta vo nul nak ké mény tü zek hez. Sze ren csé -
re Dömsödön tud tom mal idén még ilyen nem volt,
de né hány gon do la tot le írok ez zel kap cso lat ban.
Ké mény tűz ész le lé se kor:
– a 105-ön ér te sí te ni kell a tűz ol tó sá got (Dömsöd

ÖTE 06-20-383-5407)
– min den fű tő-tü ze lő be ren de zé sen van le ve gő sza -

bá lyo zó (hu zat sza bá lyo zó), ha ez biz ton sá go san
meg kö ze lít he tő, ak kor zár juk el tel je sen, és ez zel
meg szű nik az égés az égés tér ben a fel lé pő oxi -
gén hi ány mi att 

– ké mény sok eset ben az épület ben va la me lyik he -
lyi ség fa lá ban van el ve zet ve, ilyen eset ben min -
den ég he tő anya got tá vo lít sunk el er ről a sza -
kasz ról (ké pek, fa li dí szek stb.)

– fo lya ma to san fi gyel jük a pin cé től a pad lá sig a
ké mény sza kaszt, amíg a se gít ség meg ér ke zik

– le he tő ség sze rint ér te sít sük a ké mény sep rő szol -
gá la tot is

– FI GYE LEM! A ké mény tü zet víz zel ol ta ni ti -
los, mert ab ban akár 1000 °C-os hő mér sék let is
le het.

Ké mény tűz meg elő zé se:
– Na gyon fon tos hogy rend sze re sen, de mi ni mum

a fű tés sze zon el kez dé se előtt szak em ber rel tisz -
tí tá suk ki a ké ményt és a fű tő-tü ze lő be ren de zést

– a ka zán ház nak le gyenek meg fe le lő szel lő ző nyí -
lá sai, ame lyek a sza bad ba nyíl nak, és so ha ne le -
gye nek el tor la szol va, el zár va. A tö ké le tes égés -
hez oxi gén szük sé ges (1 m3 föld gáz vagy 1 kg

fű tő olaj el égés éhez 15-18 m3 le ve gő szük sé ges,
1 kg tű zi fa el égé sé hez 12-15 m3 le ve gő szük sé -
gel te tik).

– a ka zán ház ban min dig le gyen rend, so ha ne rak -
jon sem mi lyen ég he tő vagy tűz ve szé lyes dol got
a ka zán köz vet len kö ze lé be vagy a ké mény tisz -
tí tónyí lá sá hoz

– csak en ge dé lye zett gyúj tó anya got hasz nál jon
– ne tü zel jen el hul la dé kot, mű anya got, fes tett fát,

ned ves fát, fáradtolajat stb., mert ezek égé se kor
ko moly ko rom le ra kó dás ke let ke zik a füst el ve ze -
tők ben, ké mé nyek ben!
A la za és ros  szul zá ró ké mény aj tók, ros  szul szi -

ge telt égés el ve ze tő csö vek, tö mí tet len ka zán ta gok
mi att csök ken a ha tás fok, de mind ezek egyen ként
vagy együt te sen is na gyon tűz ve szé lye sek!

Ha baj van!  105
Tá mo ga tá su kat to vább ra is a Fó kusz Ta ka rék -

nál ve ze tett szám lánk ra tud ják be fi zet ni (Dömsödi
Tűz ol tó Egye sü let szám la szá munk: 51700272-
10903818) vagy egye sü le tünk ve ze tő sé gét meg -
ke res ve (Is pán Ig nác el nök, id. Tárkányi Bé la
pa rancs nok, Do bos György gaz da sá gi fe le lős,
Pongrácz Jó zsef tit kár).

Kér jük, aki te he ti, se gít se egye sü le tün ket!
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let
Szám la szá munk: 51700272-10903818
Meg tisz te lő se gít sé gü ket vár juk és elő re is kö -

szön jük!
To váb bi in for má ci ók és ké pek a web ol da lun -

kon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n ta -
lál ha tók.

Pongrácz Jó zsef
tit kár

Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let
domsodote@gmail.com

Kö szön jük!
Kö szö net tel tar to zunk tá mo ga tá sá ért: a

Dunatáj Szö vet ke zet nek, Dömsöd Nagy köz ség
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak, Szomor De zső úr -
nak, Gyivi Já nos úr nak és vé gül, de nem utol -
sósor ban Bajnóczi Jó zsef úr nak az el hasz nált por -
ral ol tónk cse ré je mi att.

To váb bá sze ret nénk meg kö szön ni min den
tá mo ga tást 2012-re mindazok nak, akik se gí tet -
ték mun kán kat az év fo lya mán. Si ke rek ben
Gaz dag Bol dog Új  Évet kí vá nunk a dömsödi
la kos ság nak!

Egye sü let Ve ze tő sé ge

Dömsödre vo nu ló tûz ol tó ság ok
el ér he tõ sé gei:

Rác ke vei Ön kor mány za ti Tűz ol tó ság: 
06-24-518-665 eset leg 06-24-518-666
Szigetszentmiklósi Hiva tá sos Tűz ol tó 

Pa rancs nok ság:
105 vagy 06-24-444-704

Tárkányi Bé la Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let
Pa rancs no ka:
06-20-383-5407



Szü lettek:
Radó Tamás – Pék Anett

ANETT és FANNI
Bulyáki János – Szabó Ibolya

KRISTÓF
Tassi Róbert – Raffay Réka

HANNA RÉKA

El huny tak:
Nagy Józsefné Kalmár Katalin 84 éves 
Mohácsi József 73 éves
Csabai Józsefné 79 éves
Gábor Gábor 77 éves
Pekker György 64 éves
Szakál László Károly 73 éves
Perger József 75 éves
Papp István 83 éves
Poczkodi József 55 éves
Németh Imre 87 éves
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Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;

péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben) 

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,

szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Háziorvosi 
rendelés

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 

Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 
06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 

Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia 

Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona

Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc 
Szabadság u. 42. Tel.: (06-24) 434-998 
Rendel: 
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig, 
hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig 

A Ma gyar Ko ro na 
Gyógy    szer tár 
nyit va tar tá sa:

Hétfőtől pén te kig: 7.30 – 18.30 
Szom ba ton: 7.30 – 12.00 

Tel.: 06-24-519-720

HHHHAAAA    BBBBAAAAJJJJ    VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

Anya köny vi hí rek

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

IMAHÉT
a Krisztus-hívõk egységéért

2013. január 21. hétfő 17 óra 
Baptista Imaház

2013. január 22. kedd 17 óra 
Baptista Imaház

2013. január 23. szerda 17 óra 
Dabi Református Templom

2013. január 24. csütörtök 17 óra 
Dömsödi Református Gyülekezeti Ház

2013. január 25. péntek 17 óra 
Dömsödi Református Gyülekezeti Ház

Minden kedves Testvérünket szeretettel
hívunk és várunk az alkalmakra!

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Fájó az üresség,
Mi belül tör ki!
Fájó, mert nem él
Kit szerettünk mi!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik édesapánk 

PAPP ISTVÁN 
temetésén részt vettek és a sírjára koszorút

helyeztek. Gyászoló család

Az idejében felismert
melldaganat 
gyógyítható!

A korai felismerés eszköze 
a mammográfiás szűrővizsgálat.

A Dömsödön lakó 45–65 éves nők, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta
eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják őket a Flór Fe -
renc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmel-
weis tér 1., tel.: 06-28-507-126) vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás
szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ: Budapest Főváros Kormányhi-

vatala Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve, tel.: 06 (1) 465-3823.

A lehetőség adott! Éljenek vele!
2013. január 16-17.

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 

Ön kor mány zat, Dr. Bencze Zoltán körjegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lap zár ta: január 20.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várható meg je le nés: február eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok

feltétlen megjelentetését!
Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében

közreműködők: Bencze Ist ván, Habaczeller né
Ju hász Judit, Köntös Ágnes, Or bán né Kiss

Ju dit, Richter Gyu láné, Sza bó And rea, 
Sza bó Pé ter, Var sá nyi An tal

Ké szült 800 pél dány ban. 
Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány -

zat tá mo ga tá sá val je le nik meg.

Sze dés, tör de lés, nyom da:

Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 
Gá bor Áron u. 2/a
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Babafotópályázat nyertesei

Kovácsné Dobos Katalin jubileumi köszöntése

„Úgy gyönyörködj a gyermekeidben, mint akik téged folytatnak majd...”
Keresztúry Dezső

testvérrel kategória testvérrel kategória 
I. Szladek-Szabó HenriettaI. Szladek-Szabó Henrietta

és Rudolfés Rudolf

csecsemő kategória
I. Kozák Annabell

mosolygós kategória
I. Lakatos Dorina

pancsolós kategória
I. Harasztosi Réka maszatos kategória 

I. Tar Csenge

Fotó: GyökeresnéFotó: Gyökeresné
Rakszegi PiroskaRakszegi Piroska

Cikk a 15. oldalon.

A teljes névsor a 15. oldalon
olvasható.


