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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 
 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. 
Ülés ideje: 2014. május 21.    
 
 
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 
Dezső alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. 
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető,  dr. Schmidt Géza szakértő, Béczi János sportcsarnok 
vezető,  Hajduné  Horváth Jolán Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője, Jaksa 
Istvánné főkönyvelő, Köntös Ágnes Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója, Markóné  Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mészáros Pálné gr. Széchenyi István 
Általános Iskola igazgatója, Orosz Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök 
főszerkesztő, Kolompár Lajos Dömsödi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László 
Levente, Csikós Lászlóné, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea 
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Mészáros Pálné 
iskola igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Orosz Lajosné óvodavezető, Vass 
Ilona Dömsödi Hírnök szerkesztő. 
 
Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a jelenlévő 
intézményvezetőket. Megállapítja, hogy megválasztott 9 képviselőből 8 képviselő jelen van, 
az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, az írásbeli meghívót kiegészítve egy – a Dömsöd-Apaj 
Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének – napirendjével, majd 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg:  
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről  
3./ A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása  
4./ Beszámoló a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működéséről 
5./ Beszámoló a közművelődési intézmények működéséről, a Dömsödi Hírnök 
főszerkesztőjének beszámolója  
6./ Nagyközségi Könyvtár díjszabás módosítás  
7./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet megvitatása 
8./ A Medical-Provisor Kft ajánlata az ügyeleti ellátás dömsödi önálló megszervezésére 
9./ Egyebek 
a./ Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozás  
b./ Majosházán épülő Hospice Ház építéséhez támogatás kérés  
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c./ Medicopter Alapítvány támogatás kérése 
d./ Dömsöd-Apaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének 
kérdése 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

53/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg:  
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről  
3./ A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása  
4./ Beszámoló a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működéséről 
5./ Beszámoló a közművelődési intézmények működéséről, a Dömsödi Hírnök 
főszerkesztőjének beszámolója  
6./ Nagyközségi Könyvtár díjszabás módosítás  
7./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet megvitatása 
8./ A Medical-Provisor Kft ajánlata az ügyeleti ellátás dömsödi önálló megszervezésére 
9./ Egyebek 
a./ Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozás  
b./ Majosházán épülő Hospice Ház építéséhez támogatás kérés  
c./ Medicopter Alapítvány támogatás kérése 
d./ Dömsöd-Apaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének 
kérdése  
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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54/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Lázár József képviselő: Most lett átadva a felújított Hajós kripta. Az átadásról készült egy 
video, kérdezi, nem kellene arhiválni, esetleg néhány év múlva be tudnák tenni Dömsöd 
történetébe.  
 
Bencze István polgármester: A család készítette a videót, kérni fog a CD-t.  
 
A  napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

55/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
3./ A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Szóban összefoglalta az írásbeli előterjesztést, kiemelve a hatáskör 
és feladatváltozás miatt a beszámoló tartalmának és szerkezetének megváltozását. A 
gyámhatósági hatáskör átkerült a gyámhivatalhoz, helyben csak a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátás maradt meg, illetve a gyermekjóléti és családsegítő alapellátási tevékenység. 
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A beszámolóban a demográfiára és a hátrányos helyzetű családokra térnek ki, adatokból 
kiderül, hogy a születés továbbra is kedvezetlenül alakul a településen. A hátrányos 
helyzetűek száma tovább emelkedett. A jövőben várható a hátrányos helyzetűek körének 
szűkülése, amely nem a helyzet javulását jelzi, hanem a megváltozott törvényi fogalomból 
ered. Ez fog egyedül csökkenést eredményezni.  
 
Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: A bizottság a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
beszámolót a bizottság megtárgyalta. A beszámoló részleteiben kitér a jogszabályi háttérre és 
a gyermekjóléti tevékenység rendszerére. Kiemelte a bizottság a demográfiai mutatókat, 
melyből kiolvasható, hogy 2010-13 között a 18 év alatti lakosság 79 fővel csökkent. Erőteljes 
elöregedés olvasható ki az adatokból. A továbbiakban a támogatottak számára hívta fel a 
figyelmet, mely támogatásokat hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű családi 
vehetnek igénybe. Óvodás korban 32 hátrányos helyzetű, iskolás 155, középiskolás 101 
hátrányos helyzetű kapott támogatást. Az általános iskolai tanulólétszám nagyon magas. 
Felhívta a figyelmet a hátrányos helyzet fogalmának várható változására. Gyermekvédelmi 
kedvezményben 267 család részesült, egy gyermeket nevelő családoknál az egyszülős család 
nagyon magas. Gyermekvédelmi feladatokban nagyrészt vállalnak az egyesületek és civil 
szervezetek, pl. Kisherceg Gyerekház. A gyerekjóléti szolgálatnál egyre nő a megjelentek 
száma, várhatóan a jövőben is erre az intézményre lesz a legnagyobb igény. Úgy látják, 
hatékonyan segítik a munkát, jól dolgoznak, a családokkal jó a kapcsolat, mindenkit szem 
előtt tartanak, odafigyelnek, lelkiismeretesen végzik munkájukat. A jelzőrendszer jól 
működik. A beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István polgármester: Számítások szerint egy évre egy személynek 10 ezer Ft. 
támogatás jut, sokkal több a rászoruló, mint aki jelentkezik. Sokkal többet is jó lenne 
elkölteni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester kérdezi, hogy az óvoda 2,5 éves kortól kötelező, nem 3 éves 
kortól? 
 
Orosz Lajosné óvodavezető ismerteti a jogszabály szerinti óvodáskort. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: A beszámoló színvonalas amellett, hogy az adatok kissé 
elkeserítőek. A gyermekjóléttel kapcsolatos ellátás is színvonalas, igyekeznek a munkatársak 
mind a családsegítő, mint a hivatal részéről a segítséget megadni a rászorulóknak.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelembe véve az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát - az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi helyzetének átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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56/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelembe véve az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát - az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi helyzetének átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
4./ Beszámoló a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi 
tevékenységéről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: A napirendi pontot kiegészítve elmondja, hogy a Dömsöd-Apaj 
Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás a szolgálat vezetőjének Cristhop Gábornét 
nevezte ki határozott időre – 2017. április 30-ig – a  gyesen lévő szolgálatvezető helyére. 
 
Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: A Bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt 
elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István polgármester: A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját nehezíti, hogy Hajduné  
Horváth Jolán családgondozó augusztustól megválik a szolgálattól, más munkahelyre távozik.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2014 (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelembe véve az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát - a Dömsöd - Apaj Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat 2013. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Christopf Gáborné intézmény-vezető 
Határid ő: azonnal 
 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

57/2014 (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelembe véve az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát - a Dömsöd - Apaj Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat 2013. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Christopf Gáborné intézmény-vezető 
Határid ő: azonnal 
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5./ Beszámoló a közművelődési intézmények működéséről, a Dömsödi Hírnök 
főszerkesztőjének beszámolója 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 
 
Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: Az OMK rendezvényekre fordítható költségvetése 650 
ezer Ft., ehhez nagyon sok plusz pénz kell hozzá tenni – különböző egyesületek részéről – a 
program színesítéséhez. A pályázatoknál az volt a gond, hogy önerő nem állt rendelkezésre a 
pályázatok beadásához. Előtérbe kerülnek a különböző önképző egyesületek. Ami gondot 
okoz, a szerzői jogvédő egyesület gáncsoskodása.  
A beszámoló részletezi az egyes programokat. 
A bizottság javasolja a külső ás belső tartozási munkálatokra 4-5 éves tervet kell készíteni, s 
elkezdeni a javításokat, a parkettától a nyílászárókig be kell ütemezni és kisebb lépésekben 
megkezdeni a felújítást. 
 
Csikós Lászlóné OMK. igazgató: A legutóbbi nagy vihar által okozott beázást ismertette a 
testülettel.  
A parketta, a vizesblokk és a tető beázásra kellene mielőbb megoldást találni.  
 
Bencze István polgármester: Mindenképpen a következő évek költségvetésében évente 
meghatározott összeget rá kell szánni, esetleg pályázati lehetőséget keresni felújításra. 
Ugyanez vonatkozna az iskolára is. Úgy gondolja, hogy a mindenkori képviselő-testületnek 
minden évben meg kell nézni és erre megfelelő forrást biztosítani. Amennyiben nem lesz 
pályázat, saját erőből ha nem is teljes felújításra, de állagmegóvásra mindenképpen kell 
tartalékolni pénzeszközt. A működtetés tartalmi részét nézve, úgy gondolja, hogy egy 6000 
fős településen a művelődési ház működése megfelel az OMK-val szemben támasztott 
elvárásoknak. Behatárolt a költségvetés, semmi féle plusz forrást nem tudnak biztosítani, 
akkor lehetne jelentős elmozdulás a rendezvények minőségében, ha kormányzati szinten a m 
működésre biztosított keretet megdupláznák.  
Azzal nem ért egyet, hogy kevés a személyzet, tudvalevő, hogy az iskola jóvoltából plusz két 
kolléganő segíti az OMK munkáját.  
 
Csikós Lászlóné OMK. ig: Megköszöni a segítséget, hogy a férfi munkaerő újbóli 
foglalkoztatására lehetőséget kapott.  
Mivel az iskolában nincs közfoglalkoztatott és a két kolléganő sokszor az iskolának is 
ugyanabban az időpontban kellene, mint amikor az OMK-ban rendezvény van, de sikerült 
megoldani a problémát.   
 
Bencze István polgármester: A munkaügyi hivatal a közelmúltban kérte be az adatokat, 
augusztus 1-től nyílik lehetőséget magasabb létszám foglalkoztatására.  
 
Csikós Lászlóné OMK. igazgató: Tájékoztatta a jelenlévőket az Artisjus Szerzői Jogvédő 
Hivatallal folytatott levelezésről.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Az Oktatási Bizottság által javasoltakat jónak tartja, mivel 
nincs önálló költségvetése az intézménynek, a vezető nem rendelkezik teljesen önállóan, 
semmiképpen nem a vezetőre testálná ezt a feladatot, akárhány tervet is készíthet, látni, hogy 
pénzhiány miatt nincsenek ezek a munkák elvégezve. Jó, ha összegyűjtik fontossági 
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sorrendben, de tudnak ezekről a hibákról. Az épületnek – amellett, hogy 1990-ben épült – 
funkcionális zavarai is vannak. 
Bevételeket nézve látni, hogy bevétel szinte nulla volt, ez nem is a művelődési ház hibája, 
inkább a lakosságot, a községet minősíti, hogy a jegyes rendezvényeket nem látogatják. A ház 
igazgatója próbál színvonalas rendezvényeket szervezni, általában jól is sikerülnek. A lacházi 
művelődési házban legalább 4-5 jegyes rendezvény van, több-kevesebb látogatottsággal. 
Ebben az irányban kellene elmozdulni, hozzászoktatni a község lakóit, hogy bizonyos 
rendezvényeken belépőjegyet kell fizetni.  
Egyetért, hogy az épületre szükséges ráfordítani, bizonyos összeget a kultúrára, bizonyos 
összeget a ház fenntartására. Egyetért, hogy együtt kell működni, de pillanatnyilag nem az 
önkormányzat feladata az iskola karbantartása, a KLIK a fenntartó, amíg így van, nem.   
 
Bencze István polgármester: Nem karbantartásra gondolt, hanem a felújításra. Felújításra 
csak a tulajdonos pályázhat.  
 
Csikós Lászlóné OMK. igazgató: A körfolyosó beázott, szerencsére a falunapi kiállított 
képeket már elvitték, egyébként sérültek volna. A jövőben a galérián meg lehetne oldani a 
kiállítást, sokkal biztonságosabb, lezárható, némi fényforrásra lenne szükség.  
Bevételes programokkal kapcsolatban: Tavaly a programokra négyszer ekkora költségvetés 
állt rendelkezésre, egy gyerekszínház is 200 ezer Ft., ekkora költségvetésre nem mer drágább 
műsort hívni. 
 
A  napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a művelődési központ vezetőjének és munkatársainak munkáját, 
majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és 
Művelődési Központ működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

58/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és 
Művelődési Központ működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Nagyközségi Könyvtár 
 
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető: Az írásbeli beszámolóban előfordult elírást 
helyesbíti.  
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Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: Állománygyarapítási összeg az elmúlt évben nulla 
forint volt, idén lesz keret a vásárlásra. A beszerzett dokumentumok száma drasztikusan 
csökkent. A könyvtárban igyekeznek kiállításokat szervezni, melyeknek nagy sikerük van.  
Kérésük, hogy az elavult számítógépparkot jó lenne folyamatosan lecserélni, - a 6 gép fele 
már nem működik, legalább évente egy gép cseréjével megoldható lenne a géppark felújítása.  
Kérdezi, hogy a könyvtár elnevezésével kapcsolatban a hozzátartozót sikerült-e megkérdezni?  
 
Bencze István polgármester: Felvette a kapcsolatot Máté Gáborral, Kluch Rózsa egyedüli 
hozzátartozójával, aki hozzájárult a könyvtár elnevezéséhez. 
Egyetért azzal, hogy a számítógéppark felújítása indokolt, a következő költségvetésnél 
figyelembe kell venni a tervezésnél.  
 
Szabó  Andrea képviselő: Legalább 4 db gép kellene.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ismerve a számítógépek igénybevételét,  a használat célját, a 
karbantartás helyett a vásárlással ért egyet, 4 gépet egyben olcsóbban meg lehet vásárolni, és 
a karbantartásuk is lényegesen olcsóbb. 
 
Bencze István polgármester: A beszámolót jónak értékeli, tartalmas, azonban negatív 
gondolatokat sugároz az a tény, hogy az elmúlt évben egyetlen forintot sem költöttek 
könyvvásárlásra.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető:  Kérdezi, hogy a 40 ezer  Ft-os megnyert állami pénzt 
mire fordították? 
 
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető: A Márai program keretében nyertek 40 ezer Ft-ot, 
újság előfizetésre, időszaki kiadványokra fordították, ezek nem kerültek be az állományba.  
 
Bencze István polgármester: Érdeklődéssel várja, ha jövőre vásárolnak új könyveket, nő-e a 
könyvtári látogatók száma.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a könyvtár munkáját, majd szavazásra bocsátotta az alábbi 
határozati javaslatot: 
 

…/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Könyvtár 
működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen szavazattal – meghozta a következő  határozatot: 
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59/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Könyvtár 
működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
Petőfi Múzeum 
 
Vass Ilona múzeum vezetője: Többször felmerült a múzeum udvarán álló szekér sorsa, 
nagyon rossz állapotban van, kellene kezdeni vele valamit. Megkereste Horváth  Béla kádárt, 
aki a bognár szakmát is elsajátította, vállalná a szekér felújítását, amennyiben az 
önkormányzat a faanyagot biztosítaná.  
 
Bencze István polgármester: Látatlanban ígéretet tesz az önkormányzat részéről a faanyag 
biztosítására.  
 
Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: A Bizottság a beszámolót megtárgyalta. A múzeum 
vezetője az állandó kiállítások mellett igyekszik alkalmi kiállításokat is produkálni, színesítve 
ezzel a múzeum programját, együttműködve civil szervezetekkel. 
Lényeges a múzeum épületének állaga, a fal eléggé elöregedett, nem tudni meddig lehet 
karbantartani.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Készítettek egy tervet a rendkívüli munkálatokra, 
betervezték a múzeumot is, de a közfoglalkoztatottak létszámának lecsökkentése (5-6 
kőművesből jelenleg 4 van) miatt, valamint újabb váratlan sürgős munkák miatt nem tudni mi 
valósul meg. Valamilyen szinten bele kell, hogy férjen.  
A szekér felújításához szükséges faanyagot megvásárolják, de tart a kivitelezéstől, egy szekér 
felújítása szakmunkát igényel, ez egy kihalt szakma. Amellett, hogy elismeri Horváth Béla 
kádár munkáját, a szekér felújítás bonyolult feladat. 
 
Vass Ilona múzeum vezető: Felhívja a figyelmet és kéri a segítséget a múzeum udvarán lévő 
kerti csap üzemképes állapotba hozatalára. Nem folyik a víz. Kellemetlen, hogy egy csoport 
látogatása alkalmával nem tudnak vízvételi lehetőséget biztosítani.  
 
Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: Fontos lenne egy raktárhelyiség biztosítása a múzeum 
számára, elhelyezni azokat a tárgyakat, amelyeket éppen nem állítanak ki. A „Még 1000 év  
Dömsödért” Egyesület tájékoztatása szerint a Kisherceg gyerekházban van egy helyiség, amit 
igénybe lehetne venni közösen a gyerekházzal.  
Szükséges lenne még a villanyvezeték felújítása. A Bizottság egyébként a beszámolót 
elfogadásra javasolja.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Át kell nézni, az iskolának van egy lezárt terme, ahol ők 
tárolnak dolgokat.  
 
Mészáros Pálné iskola igazgató: Nem tud róla, hogy ott lenne az iskolának eszköze. 
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Varsányi Antal alpolgármester: Probléma még a múzeum tetőzetének állapota, melyre 
keresik a megoldást.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a múzeum vezetőjének munkáját, majd szavazásra bocsátotta az 
alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Emlékmúzeum 
működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

60/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Emlékmúzeum 
működéséről szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Dömsödi Hírnök 
 
Vass Ilona szerkesztő: Felmerült az igény arra, hogy Dömsödi Hírnököt néhány 
példányszámban meg tudják vásárolni a szomszédos településeken is, az ő helyi lapjaikat is 
Dömsödön meg tudnák vásárolni az érdeklődők. Ezt jó ötletnek tartja, érdemes vele 
foglalkozni.  
 
Bencze István polgármester: Néhány példányszámban lehet gondolkodni. Nem tartja hosszú 
távon pozitív ötletnek, mert az újság tartalma annyira speciális, az adott településre jellemző 
és az adott település lakosait foglalkoztató cikkeket tartalmaz, hogy másik település számára 
érdektelen. Ettől függetlenül meg lehet próbálni.  
 
Szabó  Andrea képviselő, OB. elnöke: A Bizottság a beszámolót megtárgyalta. Véleményük 
szerint a települések között a legtartalmasabb, minőségileg a legszínvonalasabb újság a 
Dömsödi Hírnök évek óta. A szerkesztéssel kapcsolatos kérdéseket a bizottsági ülésen 
megbeszélték. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István polgármester: Egyetért azzal, hogy a térség legjobb újságja. Ami hiányzik 
belőle, az a napi interjúk. Itt ragadja meg az alkalmat, hogy a Pánczél képviselő úrral 
készítsenek egy interjút.  
 
Lázár József képviselő: A Dömsödi Napokon beszélgetést folytatott egy dömsödi 
állampolgárral, akik nyomdát üzemeltetnek, és felajánlotta, hogy szívesen nyomtatnák a 
Dömsödi Hírnököt. Tudomása szerint korábban már folytattak tárgyalásokat. Meg lehetne 
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kérdezni, ajánlatot kérni, ha minőségre megfelel, esetleg olcsóbban vállalná, mint a jelenlegi 
nyomda.  
 
Vass Ilona szerkesztő: Érdeklődtek már a szóban forgó  nyomdánál, van-e referencia 
munkájuk, nagyon készséges volt, de referencia munkát  nem tud felmutatni, csak akkor, ha 
személyesen odamegy valaki.  
 
Bencze István polgármester kéri a szerkesztőt, mindenképpen nézzenek utána, mert a 
kiskunlacházi nyomda hosszú távon nem fogja tudni vállalni a nyomtatást. 
 
Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: Kunszentmiklóson van egy nyomda, ahol nyomják a 
Keres-Kínál lapot, nagyon szépen dolgoznak.  
 
Bencze István polgármester: Kéri a szerkesztőt, hogy járjon utána az elhangzott 
lehetőségeknek.  
 
Csikós Lászlóné OMK. igazgató: Az Europop Fesztivál emléklapjait korábban a Press-
Printnél nyomtatta, az idén itt csináltatta Dömsödön. Érdeklődésére elmondták, hogy az 
újságszerkesztéstől kezdve a névkártyáig, emléklapokat, mindent csinálnak.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte a szerkesztő munkáját és szavazásra bocsátotta az alábbi határozati 
javaslatot: 
 

…/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök működéséről 
szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

61/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök működéséről 
szóló éves beszámolót elfogadta. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
6./ Nagyközségi Könyvtár díjszabás módosítás 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a könyvtári 
díjak évek óta változatlanok, ezért tett a könyvtár javaslatot a díjemelésre.  
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Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető: 30 %-os árréssel dolgozott a három év alatt, évente 
10 %-os az emelés.  
 
Bencze István polgármester: Az emelés nem fog-e lecsapódni oly módon, hogy még tovább 
csökken az olvasók száma.  
 
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető: Úgy gondolja, hogy nem, a nyugdíjas és 16 éves 
korig egyébként ingyenes a könyvtár. 
 
Szabó Andrea OB. elnöke: A beszámolót a bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi rendelet-tervezetet:  
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet-tervezete 
a Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért fizetendő    
beiratkozási és térítési díjakról szóló 16/2001.(XI.7.) rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. május 29. napján 
A rendelet hatályos: 2014. június 1. napjától. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:     
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete 
a Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért fizetendő    
beiratkozási és térítési díjakról szóló 16/2001.(XI.7.) rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. május 29. napján 
A rendelet hatályos: 2014. június 1. napjától. 

 
7./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet megvitatása 
Előadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a  
szabálysértési jog változása eszköztelenné tette az önkormányzatot, utána volt a tiltott 
közösség ellenes magatartások, amire az Alkotmánybíróság azt mondta nem lehet, az meg lett 
semmisítve, az országgyűlés visszahozta egy új elnevezéssel, az alkotmányozási ellenőrzésen 
úgy tűnik átment. Június 1-én szeretnék hatályba léptetni a rendeletet, hogy legyen 
szankcionálási lehetőség. 
 
Bencze István polgármester: Eddig jöttek a panaszok és semmi féle szankcionálási lehetőség 
nem volt a jegyző kezében, ezzel most lehetőség lesz a szabálysértőkkel szemben eljárni. 
 
Lázár József képviselő: Jó dolognak tartja, de be tudják-e tartatni, van-e annyi ember?  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Van. A helyi rendőrök is jelezték, hogy jelzés szinten 
közreműködnek a hivatal felé.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi rendelet-tervezetet:   
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet-tervezet 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. május 29. napján 
A rendelet hatályos: 2014. június 1. napjától. 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. május 29. napján 
A rendelet hatályos: 2014. június 1. napjától. 

 
8./ A  Medical-Provisor Kft. ajánlata az ügyeleti ellátás dömsödi önálló megszervezésére 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, közel 7 éve hol 
rövidebb, hol hosszabb időszakban napirendre került az ügyeleti ellátás kérdése. Legutóbb a 
Medical-Provisor Kft-től kértek ajánlatot, jó referenciákat kaptak a cégről, személyesen is 
beszéltek. Az EOP. támogatáson kívül havi 2 millió Ft-ba kerülne ez az önkormányzatnak, 
éves szinten 22 millió Ft., ez semmivel sem kevesebb, mint amit kaptak a jelenlegi 
szolgáltatótól. Hosszú távon továbbra sincs ez az összeg a költségvetésben. Elsősorban 
tájékoztató jelleggel hozta a testület elé, amennyiben úgy dönt a testület, hogy szeretné 
megváltoztatni a jelenlegi ügyeleti rendszert, közbeszerzést kell kiírni.  
Tájékoztatta a képviselőket a ráckevei jegyzővel folytatott ellenőrzésről, ezután jobb lett a 
helyzet, ott áll a plusz autó az ügyelet előtt, illetve a három települést a szigethalmi ügyeletről 
látják el.  
Amennyiben a testület úgy látná, hogy nem elégséges a jelenlegi ügyeleti rendszer, foglakozni 
kell vele, akkor ismét napirendre veszik és alternatívákat terjesztenek a testület elé. Most 
várakozó álláspontra helyezkednek, hogy a Morrow Medical Zrt. hogy végzi az ellátást. 
 
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.  
 
9./ Egyebek 
a./ Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozás  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: A cél tökéletes, de Dömsöd nem biztos, hogy alkalmas arra, 
hogy ezt megcsinálják a jelenlegi infrastruktúra mellett.  
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Lázár József képviselő: A helyi közlekedésben nem tudják megoldani, aki falun belül autóval 
jár, ezentúl gyalogosan közlekedjen. Úgy értelmezi, hogy zárják ki az autót ez alatt az egy hét 
alatt. 
 
Bencze István polgármester: Ennek keretében az oktatási intézmények részére vannak 
különböző pályázatok. (rajz, kézműves)  
Augusztus 1. a határidő, az Oktatási Bizottság tárgyalja meg, és a következő testületi ülésre 
ismét a képviselő-testület elé terjesztik.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mobilitási Héthez 
történő csatlakozás kérdését a z Oktatási, közművelődési és Sport Bizottság következő 
ülésén tárgyalja meg, majd ezt követően a Képviselő-testület soron következő ülésének 
napirendjére kerüljön vissza. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

62/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mobilitási Héthez 
történő csatlakozás kérdését a z Oktatási, közművelődési és Sport Bizottság következő 
ülésén tárgyalja meg, majd ezt követően a Képviselő-testület soron következő ülésének 
napirendjére kerüljön vissza. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
b./ Majosházán épülő Hospice Ház építéséhez támogatás kérés 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester:  Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy Dömsöd a 
térségben – attól függetlenül, hogy nem a legkisebb települések közé tartozik – a legnehezebb 
helyzetben van. Sehova, semmilyen szervezetnek nem adtak semmi féle támogatást, úgy 
gondolja, hogy a Hospice ház építéséhez egy jelképes összeggel járuljon hozzá az 
önkormányzat, 50 ezer Ft-ra gondolt.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja, hogy a kérelmet meg kellene jelentetni a Dömsödi 
Hírnökben, nem kizárt, hogy magánszemélyek támogatnák a célt.  
 
Bencze István polgármester: Ettől függetlenül – hogy támogatja-e az önkormányzat – 
megjelentetik a Dömsödi  Hírnökben.  
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Balogh László Levente képviselő: Egyetért a támogatással, annál is inkább, mivel a 
dömsödiek igénybe veszik, pl. hoznak onnan ágyakat.  
 
dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Véleménye szerint többet kellene adni. 
 
Bencze István polgármester: Első lépésként 100 ezer Ft-ot javasol, a következő 
költségvetésnél a további támogatásra ismét térjenek vissza.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Majosházán épülő hospice ház 
építéséhez 2014. évi költségvetéséből 100.000-Ft támogatást nyújt. A további támogatás 
lehetőségét a 2015. évi költségvetés tárgyalásánál kell megvitatni. 
A támogatásra irányuló felhívást a Képviselő-testület kéri a Dömsödi Hírnökben 
megjelentetni. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő. 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

63/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Majosházán épülő hospice ház 
építéséhez 2014. évi költségvetéséből 100.000-Ft támogatást nyújt. A további támogatás 
lehetőségét a 2015. évi költségvetés tárgyalásánál kell megvitatni. 
A támogatásra irányuló felhívást a Képviselő-testület kéri a Dömsödi Hírnökben 
megjelentetni. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
c./ Medicopter Alapítvány támogatás kérése 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy nagyon jó 
dolognak tartja, de az önkormányzatnak annyi helyre kellene karítatív módon adományozni 
helyben, hogy kezelhetetlenné válna. Szinte naponta kapnak különböző alapítványoktól 
támogatás iránti kérelmeket.  
 
dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Egyetért.   
 
Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja ezt a támogatási kérelmet is a Dömsödi Hírnökben 
közzé tenni.  
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dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Egyetért, az alapítványokat magánszemélyek támogatják.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

…/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 
támogatására irányuló felhívást a Dömsödi Hírnökben javasolja közzétenni. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

64/2014. (V.21.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 
támogatására irányuló felhívást a Dömsödi Hírnökben javasolja közzétenni. 
  
Felelős: képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 d./ Dömsöd-Apaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének 
kérdése  
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 14. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 2008. óta 
társulásban látják el az óvodai feladatokat Apajjal. A jegyzővel és a gazdasági vezetővel az 
óvoda működtetésére vonatkozóan gazdasági számításokat végeztek, s ezen számításból 
kiderült,  hogy Apajnak komoly összeget – 2 millió  Ft-ot kellene fizetnie, ha társulásban 
működteti továbbra is az óvodát. Ha Apaj külön, önállóan működtetné a továbbiakban az 
óvodát, 2 millió Ft-ot megspórolna. Ezt a tényt Apaj polgármesterének is tudomásár a hozták 
azzal a szándékkal, hogy a Dömsöd-Apaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 
társulási ülésén közösen kialakítják véleményüket. A közösen kialakított vélemény van a 
képviselők előtt.  
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztéshez képest az alábbi kiegészítést teszi:  
A Kincstárral történ egyeztetés alapján, aki az intézményekkel kapcsolatos nyilvántartást 
végzi. Jelenleg egy óvoda van, melynek fenntartója az intézményfenntartó társulás, ez az egy 
intézmény látja el mind Dömsödön, mind Apajon ezt a feladatot.  
A megszüntetés menetét ismertetve elmondja, első lépésként a képviselő-testületeknek a 
társulást december 31-el történő megszüntetéséről kell dönteni, emellett mindkét képviselő-
testület szeptember 1-el visszavonja tőle a határkört, mely alapján átengedte a társulás részére 
az intézmény fenntartását.  
December 31-ig formailag létezik a társulás, viszont feladatot már nem gyakorol, mert ezt a 
testületek visszavették. Az Ötv. társulások megszűntetésével kapcsolatos szabályaival nincs 



17 
 

egészen összhangban sem az Áht, sem a Köznevelési tv., a feladat visszavételt viszont nem 
szabályozza az Ötv. Mindemellett  maga a társulásnak ezt követően május 31-ig össze kell 
ülnie, arról kell döntenie, hogy átalakítja magát jelenlegi fenntartásában az intézményt 
azzal, hogy a fenntartói jogot szeptember 1-től visszaadja az önkormányzat részére, azzal, 
hogy az így visszakapott intézmény már az apaji ellátási területet nem  tartalmazza.  Apaj 
arról fog dönteni, hogy új intézményt, új költségvetési szervet hoz létre, ettől a határidőtől. 
Miután fenntartó változásról is van szó, ezért van két határozati javaslat.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az elszámolással kapcsolatos szabályokat, annak 
menetét, valamint a megszüntetéssel kapcsolatos határidőket ismertette.  
 
Orosz Lajosné óvodavezető: A társulásban történő működésben voltak szép dolgok, de 
voltak komoly nehézségek, a pénzügyi helyzet azt diktálja, hogy mindkét településnek most 
kell meglépni ezt a döntést. A 2015/2016 éveket nézve, a demográfiai hullám érinteni fogja az 
óvodás korosztályt is, amennyiben társulásban maradnának, a működtetés mindkét 
önkormányzatra több anyagi terhet róna.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 
 

…/2014. (V.21.) Kt. számú 
Határozati javaslat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Apaj Község 
Önkormányzatával egyetértésben 2014. december 31-től megszünteti a Dömsöd-Apaj 
Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulást. 
 
A megszűnő társulás vagyonának felosztásakor a társulási megállapodásban foglaltak 
szerint kell eljárni azzal, hogy a Dömsöd – Apaj Óvoda Apaji Pitypang Tagóvodájának 
intézményi leltárában szereplő eszközök Apaj Község Önkormányzat tulajdonába 
kerülnek. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze Istvánt a Társulási Tanács elnökét a Társulás 
megszűnésével kapcsolatos bejelentések megtételére. 
 
II.  Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd-Apaj Óvoda 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszűnéséig a Társulás részére átadott a 
Társulási Megállapodás 2. pontjában átadott feladatot 2014. szeptember 1-től visszavonja, 
és Dömsöd területén az óvoda fenntartással járó önkormányzati feladatot maga látja el. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: folyamatos 2014. december 31-ig 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

65/2014. (V.21.) Kt. számú 
Határozat 
 
III.  Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Apaj Község 
Önkormányzatával egyetértésben 2014. december 31-től megszünteti a Dömsöd-Apaj 
Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulást. 



18 
 

 
A megszűnő társulás vagyonának felosztásakor a társulási megállapodásban foglaltak 
szerint kell eljárni azzal, hogy a Dömsöd – Apaj Óvoda Apaji Pitypang Tagóvodájának 
intézményi leltárában szereplő eszközök Apaj Község Önkormányzat tulajdonába 
kerülnek. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze Istvánt a Társulási Tanács elnökét a Társulás 
megszűnésével kapcsolatos bejelentések megtételére. 
 
IV.  Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd-Apaj 
Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszűnéséig a Társulás részére átadott 
a Társulási Megállapodás 2. pontjában átadott feladatot 2014. szeptember 1-től 
visszavonja, és Dömsöd területén az óvoda fenntartással járó önkormányzati feladatot 
maga látja el. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: folyamatos 2014. december 31-ig 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2014. (V.21.) Kt. számú 
Határozati javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Dömsöd-Apaj 
Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulásnál, hogy a Dömsöd – Apaj Óvoda 
fenntartói joga kerüljön átadásra Dömsöd Nagyközség Önkormányzata részére azzal, 
hogy az átadásra kerülő intézményből az Apaji Pitypang Óvoda kiválik. 
 
A Képviselő-testület a kiváló intézmény alapító okiratát jóváhagyja, és egyben 
felhatalmazza Bencze István polgármestert az intézmény törzskönyvi bejegyzésével, és az 
alapításával összefüggő eljárások lefolytatására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos május 30-ig 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
66/2014. (V.21.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Dömsöd-Apaj 
Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulásnál, hogy a Dömsöd – Apaj Óvoda 
fenntartói joga kerüljön átadásra Dömsöd Nagyközség Önkormányzata részére azzal, 
hogy az átadásra kerülő intézményből az Apaji Pitypang Óvoda kiválik. 
 
A Képviselő-testület a kiváló intézmény alapító okiratát jóváhagyja, és egyben 
felhatalmazza Bencze István polgármestert az intézmény törzskönyvi bejegyzésével, és az 
alapításával összefüggő eljárások lefolytatására. 
 
Felelős: Bencze István polgármester 
Határid ő: folyamatos május 30-ig 
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 Képviselői hozzászólások: 
 
Balogh László Levente képviselő: Átadja a jelenlévőknek a július 1-én 11 órakor tartandó 
Trianoni megemlékezésre szóló meghívót.  
 
Csikós Lászlóné OMK. igazgató: Május 25-én lesz az OMK-ban az Europop Fesztivál,  
melyre a jelenlévőket ezúton meghívja.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Az Oktatási Bizottság határozatai között olvasott a Dabi 
múzeum létrehozásának tervéről.  
 
Szabó  Andrea képviselő: Folyamatosan nézik az eladó házakat, a célnak megfelelő helyiség 
megtalálása érdekében. Legutóbb felmerült a Máté Gábor-féle ház, amely a templom 
közvetlen szomszédságában van, üresen áll. Meg kellene kérdezi a hozzátartozót, mi a terve a 
házzal.  
 
Balogh László Levente képviselő: Két dologról beszélnek, egyszer van az egyházi, Dabon a 
Borza-féle lakás, ahol lehetne, ahol a Trianon alkalmából lesz egy kiállítás, ott lehetne egy 
dabi archívumot létrehozni. Amiről Szabó Andrea képviselő beszél, az egy tárgyi, néprajzos 
jellegű tájház. Még nem tudják, hogy lehetne kivitelezni, lehetne egy alapítványt létrehozni és 
az alapítvány vásárolna. 
 
Bencze István polgármester: Annyit mindenképp meg lehet tenni, hogy Máté Gábor 
szándékát az épület jövőjéről megkérdezik.  
 
Balogh László Levente képviselő: Sok az eladó ház Dabon, a templom körül négy üres ház 
van, az áruk nem magas. Ott van pl. a Hajós kastély is. Most olyan kiállításhelyet szabad csak 
létrehozni, aminek nincs plusz költsége, fenntartás a probléma. Azért lenne jó az egyház 
közelében, mert össze lehetne hozni, teli vannak kiállítási lehetőséggel, hogy tudnék 
fenntartani. Volt szó a Hajós kastélyról is.  
 
Bencze István polgármester: Az alpolgármesterrel és Tóbisz László építésszel megtekintették 
a Hajós kastélyt, a mérnök véleménye szerint használható az épület érdemes rá költeni, ha 
esetleg pályázati lehetőség lesz, érdemes benyújtani. Olyan értelmes célt kell keresni, amely 
működtethető.  
 
dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Van egy megoldatlan – kötelező önkormányzati – feladat, 
az öregek napközbeni ellátása. Erre alkalmas lenne a Hajós kastély.  
 
Bencze István polgármester: Keressék mg közösen azt a célt, amire ki lehet alakítani.  
 
 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 
Kmf. 

 
 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 
               polgármester       jegyző 


