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JEGYZŐKÖNYV

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.

Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2.
Ülés ideje: 2014. szeptember 17.

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, Béczi János sportcsarnok vezető, Christhop Gáborné
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, Szomor Dezső
alpolgármester, Balogh László Levente, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia,
Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné
gazdasági vezető, Orosz Lajosné óvodavezető, Christhop Gáborné Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat vezető, Huszár Péter Bence Ráckevei Járási Hivatal hivatalvezető.
Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a jelenlévő
intézményvezetőket. Köszönti Huszár Péter Bence urat, a Ráckevei Járási Hivatal vezetőjét.
Megállapítja, hogy a megválasztott 9 képviselő közül 7 képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
A továbbiakban Huszár Péter Bence, a Ráckevei Járási Hivatal vezetője – Bencze István
polgármester felkérésére – röviden bemutatkozott a képviselő-testületnek, majd elmondta,
hogy 2015. szeptember 5-től tölti be a hivatalvezetői pozíciót, korábban a Pénzügyi Szervezet
Állami Felügyeleténél dolgozott.
Bencze István polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátja az
alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (IX.17.) 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./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
4./ Beszámoló Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről.
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5./ Beszámoló a Dömsödi Polgármesteri Hivatalról 2010-2014.
6./ Beszámoló a bizottságok tevékenységéről 2010-2014.
a./ Ügyrendi Bizottság
b./ Gazdasági, Műszaki-Fejlesztési Bizottság
c./ Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
d./ Népjóléti Bizottság
e./ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
7./ A Képviselők által használt notebookok kérdése
8./ A Sportpálya öltözőinek felőjítására beadott pályázat önrészének biztosítása
9./
KDV.
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
megállapodásának módosítása
10./ Dömsöd, Petőfi úti – 89 hrsz-ú – ingatlan adásvételi felajánlása
11./ Kolompár Lajos és Hartai Mária ingatlanvásárlási kérelme
12./ Nagyközségi Óvoda
a./ 2013.-2018. nevelési évekre szóló Módosított Továbbképzési Program
b./ 2014. – 2015. Nevelési évre szóló Munkaterv véleményezése
c./ Fenntartói engedély maximális létszám miatt
13./ Egyebek
a./ Sportcsarnok helyzete
b./ Gacsné Gábor Mariann bérleti díj csökkentés iránti kérelme
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
88/2014. (IX.17.) 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./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
4./ Beszámoló Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről.
5./ Beszámoló a Dömsödi Polgármesteri Hivatalról 2010-2014.
6./ Beszámoló a bizottságok tevékenységéről 2010-2014.
a./ Ügyrendi Bizottság
b./ Gazdasági, Műszaki-Fejlesztési Bizottság
c./ Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
d./ Népjóléti Bizottság
e./ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
7./ A Képviselők által használt notebookok kérdése
8./ A Sportpálya öltözőinek felőjítására beadott pályázat önrészének biztosítása
9./
KDV.
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
megállapodásának módosítása
10./ Dömsöd, Petőfi úti – 89 hrsz-ú – ingatlan adásvételi felajánlása
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11./ Kolompár Lajos és Hartai Mária ingatlanvásárlási kérelme
12./ Nagyközségi Óvoda
a./ 2013.-2018. nevelési évekre szóló Módosított Továbbképzési Program
b./ 2014. – 2015. Nevelési évre szóló Munkaterv véleményezése
c./ Fenntartói engedély maximális létszám miatt
13./ Egyebek
a./ Sportcsarnok helyzete
b./ Gacsné Gábor Mariann bérleti díj csökkentés iránti kérelme
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…../2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
89/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről.
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Varsányi Antal alpolgármester – Bencze István polgármester felkérésére – az alábbiakkal
egészítette ki az írásbeli előterjesztést: A közelmúltban a polgármestert helyettesítette a RSD
társulási ülésen, ahol felmerült, hogy a tájékoztatás a lakosság irányába hiányos, illetve az
időjárás miatt csúszni fog a beruházás. Ezt követően tájékoztatást adott a Szabolcs-Szatmár
megyében tett látogatásukról, ahol a Petőfi fát ápoló települések vettek részt, ahol Dömsöd
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részéről is elültettek egy tölgyfát. Erről az eseményről a Dömsödi Hírnökben részletesen
beszámol.
Lázár József képviselő: Mart aszfaltos utcák ellenőrzésével kapcsolatban elmondja, hogy a
Rózsa utcában – a sok esőzés következtében – az utcában egy kis tó keletkezett.
Bencze István polgármester: Az egy mélyen fekvő terület szándékosan alakították ki, még
nincs befejezve. Gyephézagos járdalappal lesz lerakva, árkot helyettesít.
Lázár József képviselő kérdezi, hogy egy 120-as csővel nem lehetne összekötni a Bajcsy Zs.
úttal?
Bencze István polgármester: Óriási munka és rengeteg plusz költséget jelentene.
Lázár József képviselő: Varga László főtanácsos volt a megyei területfejlesztési tanácsnál.
Komoly fejlesztést eredményez ez a tanácskozás?
Bencze István polgármester: Ez egy előzetes egyeztetés volt. A következő ciklusban
célirányosan fognak pénzt adni bizonyos beruházásokra. Ez egy előzetes egyeztetés volt, hogy
Dömsödön melyek azok a beruházási feladatok, amelyek prioritást élveznek.
Lázár József képviselő: Készen vannak a pályázatok?
Bencze István polgármester: Részben igen, ez egy ötéves ciklus,. sorrendiséget kellett
felállítani, mi az amit szeretnénk megvalósítani.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
90/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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3./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy
augusztusban volt a képviselő-testület előtt az első rendelet módosítás, amely meglapozta a
féléves beszámolót, erre azért van szükség, mert szeptember 1-től az óvoda irányító
szervezete ismét a képviselő-testület lett, a választás miatt a ¾ év lezárásához szükség van a
rendelet további aktualizálására. Az egyik változás az óvoda költségvetésének visszaépítése,
az óvoda költségvetése sokkal nagyobb, mint itt látható, ennek oka, hogy az önkormányzat a
társulásnak átadja azt a pénzt, amiből finanszírozza az óvodát. Növekedésben az óvoda saját
bevételeivel kapcsolatos összeg jelentkezik, illetve a július-augusztusban utalt pótelőirányzat
jelent. Változik a folyószámla hitel keret, bérkompenzációt kaptak, változott a vizes projekt,
ez kerül beépítésre. Az éves zárszámadáskor jóváhagyja a testület az intézmények
pénzmaradványait, itt a művelődési ház, az óvoda és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány
felhasználását is beépítették a rendeletbe, bért és járulékot emeltek belőle. Az önkormányzat
pénzmaradványát nem hozták, az a vízmű pénzmaradványa volt teljes egészében. Elmondta
még, hogy a 3/a melléklet nem kötelező melléklet, csak tájékoztató jellegű.
A rendelet módosítás a szeptember 1-i állapotot tartalmazza.
Bencze István polgármester: Az aktuális adóbevételekről kérdezi a gazdasági vezetőt.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Időarányosan teljesülnek a bevételek, a könyvvizsgáló az
anyagot véleményezte és szakértői véleményében leírja, hogy jelentős a követelésállomány,
jelentős az a rész, amit leírnak, mert a kintlévőségek 80-90 %-a olyan cégek tartozása,
amelyek felszámolás alatt állnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
10/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.)
rendelet módosításáról
Kihirdetve: 2014. október 8.
Hatályos: 2014. október 8.
4./ Beszámoló Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről.
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztést – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A Képviselő-testült a 2014. évi költségvetést 974 millió
Ft-os konszolidált főösszeggel hagyta jóvá, mely a félév végére úgy a bevétel, mint a kiadás
tekintetében 200 millió Ft-tal bővült, jelentős számú a jövedelempótló támogatások
igénylése, nagy létszámú közfoglalkoztatás zajlódott le, megjelentek azok az előirányzatok,
amelyek a beruházások állami támogatásának elszámolásából származnak.
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Folyamatos a kivitelezés az ivóvíz projektnél, jelentős tétel ebben a 700 milliós összegben az
adósság konszolidáció, az idén 47 millió Ft. támogatásban részesült az önkormányzat, ennyit
vállalt át az állami költségvetés az önkormányzattól, ezzel a lépéssel az összes fejlesztési hitel
megszűnt. A féléves mutatókat nézve összevontan 40 %-os a kiadási, bevételi oldalon a
teljesítés. A lemaradás abból adódik, hogy a 300 milliós beruházás elején tartanak, az első
kifizetés júliusra átcsúszott. A működés zökkenőmentes, a 30 milliós folyószámla hitellel
finanszírozási gondok nem voltak. Sem az intézmények, sem a hivatal nem küzdött likviditási
gondokkal. Takarékoskodni mindenképpen kell, mert nincs tartalék az önkormányzati
költségvetésben. A nagyprojekt teljes fedezete megvan, mert az önerőre is pályázott és nyert
az önkormányzat.
Lázár József képviselő: A beszámoló szerint a közmunka programra az önrész kevés lesz,
van rá fedezet?
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az adatokból az látszódik, hogy a jövedelempótló
támogatásoknál a rendszeres segélyezésnél van maradvány, elsősorban onnan tudnak
átcsoportosítani.
Bencze István polgármester: A szakértői vélemény megállapítása szerint az önkormányzat
pénzügyi helyzete a nehézségek ellenére stabil, kellő előrelátással sikerült áthidalni a
nehézségeket. A bekövetkezett vagyonszaporulat kiemelkedő.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen szavazattal – meghozta a következő határozatot:
91/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
5./ Beszámoló a Dömsödi Polgármesteri Hivatalról 2010-2014.
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző
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(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztést röviden összefoglalta. Kiemelte, hogy az
elmúlt négy évet két dologgal lehet jellemezni, egyrészt a változássokkal, 2010-től szinte
kicserélődött a teljes jogszabályi környezet, mely a hivatal mindennapi munkáját és az
önkormányzatiságot is jellemezte. A ciklus felénél megérték az egyik legnagyobb változást,
hogy a hivatal létszáma jelentősen lecsökkent. Megnyugtató, hogy valamennyi távozó
kolléga stabil egzisztenciával rendelkezik azóta is. Úgy gondolja, hogy a változásokat
sikeresen lemenedzselték, itt köszöni meg a képviselő-testületnek és a polgármesternek az
elmúlt négy évben a hivatal munkája iránt tanúsított támogatását. Megköszöni a hivatal
munkáját, a helytállást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak.
Varsányi Antal alpolgármester: Rálát a hivatal munkájára, nyomasztó, hogy ez a létszám
ugyan el tudja látni a feladatokat, de ha egy ember kiesik, nincs kivel pótolni. A jövőben el
kell gondolkodni egy-két olyan ember beállításáról, ha lehetőség lenne rá, aki helyettesítené a
valamilyen okból kieső kollégák helyettesítését. Ez már a következő testület feladata lenne.
Bencze István polgármester: Egyetért az alpolgármester véleményével, miszerint a hivatal
dolgozói leterheltek, elsősorban a pénzügyi iroda munkatársai túlóráznak rendszeresen
ellenszolgáltatás nélkül. Következő képviselő-testületnek kell ebben az ügyben lépéseket
tenni.
Megköszöni a Polgármesteri Hivatal munkáját.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……./2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi
Polgármesteri Hivatal 2010-2014. közötti működéséről szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
92/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi
Polgármesteri Hivatal 2010-2014. közötti működéséről szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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A szakértői vélemény szerint megállapítható, hogy a nehézségek ellenére az önkormányzat
gazdasági helyzete stabil, kellő előrelátással sikerült áthidalni a nehézségeket, a
vagyonszaporulat kiemelkedő.
6./ Beszámoló a bizottságok tevékenységéről 2010-2014.
Előadó: Bizottságok elnökei
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
a./ Ügyrendi Bizottság
Balogh László Levente képviselő, bizottság elnöke: Megköszöni a jegyző segítségét.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
2010-2014. közötti működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
93/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
2010-2014. közötti működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
b./ Gazdasági, Műszaki-Fejlesztési Bizottság
Bencze István polgármester. Mint ismert, az első pillanattól kezdve keményen dolgoztak
azon a racionalizálási programon, ami ide vezetett a mai állapothoz, a konszolidációval
kiegészítve. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze
István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…./2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki
Fejlesztési Bizottság 2010-2014. közötti működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
94/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki
Fejlesztési Bizottság 2010-2014. közötti működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
c./ Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Szabó Andrea elnök: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy külön négy éves
beszámolót nem készített, minden évben készül éves beszámoló. A négy év nem volt
egyszerű, nagyon sok változással kellett szembe nézni úgy a támogatások rendszerében mint a
mértékében egyaránt. A támogatások csökkentése mellett igyekeztek mindenhol megfelelő
mértékben segíteni. Ebben az évben a bizottság már csak az étkezési díjakról és azt
útiköltségről tud dönteni, a többi feladat átkerült a Népjóléti Bizottsághoz.
Döntésüknél mindig a gyermekek helyzetét, érdekét nézték.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság 2010-2014. közötti működéséről szóló
beszámolót elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
95/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság 2010-2014. közötti működéséről szóló
beszámolót elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
d./ Népjóléti Bizottság
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Lázár József Bizottság elnöke: Két beszámolóban is szerepel a Népjóléti Bizottság
tevékenysége, ez az év úgy indult, hogy nem lesz önálló Népjóléti bizottság, a jegyzőnek
átadták ezt a hatáskört, azonban májusban ismét megkapták a hatáskört. A beiskolázási segély
átkerült a Népjóléti Bizottsághoz, teljesen új szisztéma szerint kell gondolkodni ebben az
évben. Korábban korlátlanul lehetett adni támogatást a rászorulónak, most egy limit van, a
rászorulók 1 % százaléka kimerítette azt a keretet, ami adható ebben az évben.
Varsányi Antal alpolgármester: Olyan soha nem volt, hogy bármennyit lehetett volna adni,
mindig volt limit.
Bencze István polgármester: Nehéz dolga van a bizottságnak, újabb forrást minden képpen
kell keresni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottság
2010-2014. közötti működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
96/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottság
2010-2014. közötti működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

e./ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
Ispán Ignác bizottság elnöke az írásbeli előterjesztést azzal egészíti ki, hogy megköszöni a
bizottság munkáját, és a referens segítségét, aki sokat segített abban, hogy a bizottság
eredményesen működjön.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 2010-2014. közötti működéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
97/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 2010-2014. közötti működéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester: Megköszöni valamennyi bizottságnak, külső bizottsági tagoknak
referenseknek, hogy a képviselő-testület munkája úgy elő volt készítve, hogy kisebb
fennakadás nélkül tudták az üléseket megtartani.
7./ A Képviselők által használt notebookok kérdése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy Varsányi
alpolgármester vetette fel azt a javaslatot, hogy a ciklus elején képviselői tiszteletdíjból
vásárolt számítógépek a képviselők tulajdonába kerüljenek leselejtezést követően. Ezek a
számítógépek kifutott típusok, sokáig nem tudják használni felújítás nélkül. elektronikus
Elmondható, hogy nagyon hasznos eszköz volt, a spóroláson kívül közvetlen kapcsolat volt a
képviselőkkel.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ismerteti a nemzeti vagyonról szóló törvény idevonatkozó
rendelkezését. Erről a kérdésről egyeztettek az informatikussal, aki már korábban is jelezte,
hogy ez az egész széria egy szériahibás gépekből áll, melyet több gépen meg is tapasztaltak.
Tűzoltás jellegű javításokat kellett végezni, hogy bekapcsolódott állapotba kerüljenek. A
további biztonságos működéshez fő darabokat kellene cserélni, melynek költsége kicsivel
kevesebb, mint egy új gép, ezért arra tett írásos javaslatot, hogy ezeket a gépeket selejtezzék
le.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján a selejtezésre kerülő a
települési képviselők által használt notebookok tulajdonjogát ingyenesen az adott
informatikai eszközt használó képviselőre ruházza át.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. október 12-ig
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
98/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján a selejtezésre kerülő a
települési képviselők által használt notebookok tulajdonjogát ingyenesen az adott
informatikai eszközt használó képviselőre ruházza át.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. október 12-ig
8./ A Sportpálya öltözőinek felőjítására beadott pályázat önrészének biztosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy korábbi
ülésen már beszéltek erről a pályázatról, melyet a Dömsödi SE nyújtott be az MLSZ
sportfejlesztési program keretében a sportöltöző teljes felújításra. (nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés, melegvíz korszerűsítés) Több, mint 4 millió Ft. támogatást el is nyertek,
azonban van egy 30 %-os önrésze, mely közel 1.8 millió Ft-ot tesz ki. Gazdasági Bizottsági
ülésen beszéltek róla, azóta az Egyesület vezetőjével egyeztetett, akik vállalják, hogy 1 millió
Ft-ot összegyűjtenek, az önkormányzatnak 773.000.-Ft. összeget kellene mellé tenni.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést támogatja, a vízi
közmű pénzmaradványából – melyet a fejlesztésekre tartalékolnak – jelölte meg a fedezetet.
Bencze István polgármester: Egyetért a Gazdasági bizottság véleményével. Ezzel a
felújítással az önkormányzat vagyona nő, az MLSZ. pénzéből a sportöltözőt fel tudnák újítani.
Varsányi Antal alpolgármester: Mi van akkor, ha a Sportegyesület mégsem tudja
összegyűjteni az 1 millió Ft-ot? Javasolja, hogy legalább a háttérben vállalja a képviselőtestület a teljes összeget, ha összegyűjtik, visszatérítik az önkormányzat részére. Ha nem
sikerül az önrészt összegyűjteniük, akkor elveszik az egész.
Bencze István polgármester: Érti az alpolgármester aggályát, akkor inkább hozzák ismét a
testület elé.
Lázár József képviselő: A sportegyesület vezetője, amikor az 1 millió Ft-ot bevállalta, vállalt
bizonyos felelősséget az ígéretéért.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd SE. által az
önkormányzat tulajdonában lévő Dömsödi Sportpálya sportöltözőinek felújítására
elnyert pályázat önrészéhez 773.000-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a
Dömsöd SE. részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási okirat aláírására,
és a támogatás folyósítására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. október 31-ig
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
99/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd SE. által az
önkormányzat tulajdonában lévő Dömsödi Sportpálya sportöltözőinek felújítására
elnyert pályázat önrészéhez 773.000-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a
Dömsöd SE. részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási okirat aláírására,
és a támogatás folyósítására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. október 31-ig

9./ KDV. Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a 4 év alatt 6-7
alkalommal került módosításra a társulási megállapodás. Most a Fejér megyei
Kormányhivatal hívta fel a társulás figyelmét arra, hogy a jogszabályi változásoknak
megfelelően aktualizálni kell a megállapodást. A 166 tagönkormányzatnak külön-külön el
kell fogadni a megállapodás módosítását, ezért van most a testület előtt.
A kihúzott szöveg a régik a dőlt betűs a módosított szöveg.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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……./2014. (IX.27.) Kt.számú
Határozati-javaslat
A Közép-Duna Vidéke Hulaldékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a
tagi önkormányzatok részére a Társulási Megállapodás módosítását az alábbi
tartalommal javasolja elfogadásra.
1. A Társulási Megállapodás PREAMBULUM rész hatodik bekezdésének
második mondata a következők szerint módosul:
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a
kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint
helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (
továbbiakban: Mötv.) 87. §-a értelmében.
2.A Társulási Megállapodás I. része a következőkkel egészül ki:
A Társulás törzskönyvi azonosító száma:592479
3. A Társulási Megállapodás III. rész első bekezdése a következők szerint
módosul:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.
§-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi
személyiséggel rendelkezik, működése során az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározott szabályokat kell
alkalmazni.
4. A Társulási Megállapodás III. rész negyedik bekezdése a következők
szerint módosul:
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait
megküldi törvényességi felügyelet ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező
Kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar
Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának.

5. A Társulási Megállapodás IV/1. pontjának első bekezdése a következők
szerint módosul:
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások
mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (a továbbiakban Mötv.)
rendelkezéseit veszik figyelembe.
6. A Társulási Megállapodás IV/2. pontjának utolsó két bekezdése IV/2.4. pont
megjelöléssel, az első bekezdés a következők szerint módosul:
Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló
elfogadó nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt
érdekeihez igazodóan a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik,
módosítják. A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás
által megküldött, döntést igénylő előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30
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napon belül tesznek észrevételt, módosító javaslatot, melyet írásban
haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen határidő lejártát
követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi
önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő
előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak,
melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének
megküldenek.
7. A Társulási Megállapodás IV/3. pontjának első bekezdése a következők
szerint módosul:
Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz
annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes
hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az
egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind
pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33.§, 34.§,
37.§, 44.§, 74.§ (2)-(3), 78.§ (3), 90.§ (5) és (8) bekezdésekben, a települési
önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott szilárdhulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a
Társulásra átruházzák.
8. A Társulási Megállapodás IV/3.2. pontjának c) bekezdése a következők
szerint módosul:
c) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban
megállapított rendeletalkotási tárgykörben
9. A Társulási Megállapodás IV/4 pontja két bekezdésre modosul az alábbiak
szerint:
Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés
szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az
alábbiak szerint állapítják meg:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a
tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és
hatáskörök ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot
ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP
projekt keretében.
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a
hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása
során a projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök
alkalmazhatóak, és az effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a
Társulás az általa kiválasztott közszolgáltató(k)nak adja át.
A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok
szerint kell az üzemeltetőt kiválasztani.
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10. A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése a következőkkel
egészül ki:
A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik.
A Társulás szakágazati besorolása:382100 Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatás
045120 Út, autópálya építése
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
053020 Szennyeződésmentesítési tevéeknységek
061020 Lakóépület építése
11. A Társulási Megállapodás V/1.a) pont első bekezdése a következők szerint
módosul:
A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak,
melyet a 2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen
szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési
költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az Mötv. 146. § (3)
bekezdésben foglaltak szerint az 1. számú melléklet szerinti, a költségvetési
törvényben
meghatározott lakosságszámot-arányt
tekintik
mérvadónak
irányadónak, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.
12. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdése a következőkkel
egészül ki:
Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt.
13. A Társulási Megállapodás V/1.d) pont első bekezdésének második
mondata a következőkkel egészül ki:
mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.
14. A Társulási Megállapodás V/1.f) pont második bekezdése az alábbiak
szerint módosúl:
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás
vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait
kell alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90.§ (4) bekezdésben foglalt
rendelkezésekre.
15. A Társulási Megállapodás V/2. pont az alábbiak szerint módosul:
A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési
szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet
alapíthat, kinevezi vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra,
felügyeletre vonatkozó hatáskörök az Áht. 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban
foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás által alapított
költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási
Tanács elnöke.
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a.

l.

o.

16. A Társulási Megállapodás VII/1.1. pont i) bekezdése hatályát veszti,
továbbá az a), l), o) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének, Operatív Tanács tag, Operatív
Tanács elnöke, Felügyelő Bizottsági tag, Felügyelő Bizottság elnöke a
megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák
körében.
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a
kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása
17. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont második és harmadik bekezdése
az alábbiak szerint módosul:
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat két alkalommal
össze kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos
hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend
egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a Társulási Operatív Tanács, a
Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi felügyeleti
ellenőrzési jogkörében eljárva azt az illetékes Fejér Megyei Kormányhivatal
kezdeményezi.
A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és két
elnökhelyetteseket választ. A Társulási Tanács az elnökhelyettesek
megválasztásával egyidőben határozattal dönt az általános helyettesítéssel
megbízott elnökhelyettes személyéről. A Társulás érintett tisztségviselőinek
megbízatása határozatlan időre szól.
18. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont negyedik bekezdés második
mondata az alábbiak szerint módosul:
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel
megbízott elnökhelyettes elnökhelyettesek bármelyike hívja össze írásban, az ülés
napját megelőzően legalább 15 nappal korábban.
19. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont hetedik bekezdés második és
harmadik mondata az alábbiak szerint módosul:
Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a napirendi
pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási
Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője
valamint a Projekt Irodavezető tanácskozási joggal veszhet részt.
20. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés negyedik kis
bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i., m. pontokban foglalt esetekben a Társulási
Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
21. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdésének b.,f.,g.,m.
pontjai hatályukat vesztik, a j., o. pontok az alábbiak szerint módosulnak:
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-

gondoskodik a pályázatok benyújtjaásáról a pályázatot a KA Közreműködő
Szervezethez
a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói
jogok gyakorlása.
22. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont második bekezdése az alábbiakkal
egészül ki:
önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével.
23. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont hatodik és nyolcadik bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes
elnökhelyettesek kötelesek az új elnök személyének megválasztásáig az elnök
megbízatásával járó feladatokat ellátni, kötelesek a lemondástól számított 15
napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának
céljából.
A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott
elnökhelyettes Társulási Tanács meghatározott soros váltásban helyettesítik. A
Társulási Tanács elnökének és az általános helyettesítéssel megbízott
elnökhelyettesnek egyidejű akadályoztatása esetén az elnököt teljes jogkörrel az
általános helyettesítési joggal nem rendelkező elnökhelyettes helyettesíti.
Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében a
korelnök jár el.
24. A Társulási Megállapodás VII/2. pont harmadik bekezdése a következővel
egészül ki:
és a Projekt Irodavezető.
25. A Társulási Megállapodás VII/2. pont negyedik bekezdése első mondata
az alábbiak szerint módosul:
A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze.
26. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése első mondata az
alábbiak szerint módosul:
A Projekt Iroda az Áht. államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3)
bekezdés e) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv.
27. A Társulási Megállapodás VII/3. pont harmadik bekezdése negyedik
mondata az alábbiak szerint módosul:
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a
Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.
28. A Társulási Megállapodás VII/3. pont a „Társulás működésével
összefüggő tevékenységek „ elnevezésű felsorolás első mondata az alábbiak
szerint módosul:
Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekről,

19
29. A Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdése első és
harmadik mondata az alábbiak szerint módosul:
A Felügyelő Bizottság üléseit az Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.
Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt
Irodavezető.
30. A Társulási Megállapodás VII/4. pont „ Felügyelő Bizottság feladat- és
hatásköre” elnevezésű felsorolás b),c),g),h) ponjai az alábbiak szerint
módosulnak:
b) megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési
javaslatát, éves költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és
éves beszámolóját tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő
valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való
megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit,
bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a
bizonylati fegyelem érvényesítését megvizsgálni;
g) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát
h) ellenőrzi a tagok tájékoztatását, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek
alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat
31. A Társulási Megállapodás VII/5. pont második bekezdés harmadik ponja
az alábbiak szerint módosul:
A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, az Operatív Tanács valamint a Felügyelő
Bizottság munkájának segítése,
32. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet első bekezdés második mondata
az alábbiak szerint módosul:
Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét re az elnökhelyettes
jogosult a Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint kell
ellátni.
33. A Társulási Megállapodás XI/1. pont második, negyedik és nyolcadik
bekezdésében foglaltak hatályukat vesztik, a harmamadik bekezdés első
mondataaz alábbiak szerint módosul:
A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év
utolsó napjával valamint a harmadik negyedév utolsó napjával - december 31-i
hatállyal - lehet.
34. A Társulási Megállapodás XI/1. pont ötödik bekezdése a következőkkel
egészül ki:
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági
jogviszony kiválással mindaddig, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt
tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás, mint kedvezményezett
támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam le jártának
napjáig.
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35. A Társulási Megállapodás XI/2. pont harmadik bekezdéssel egészül ki az
alábbiak szerint:
Lényeges kötelezettségszegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás
IV/2. pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-,
működési hozzájárulás nem fizetése.
36. A Társulási Megállapodás XI/3. pont első és második bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
A Társuláshoz történő való csatlakozásthoz a Társulási Tanács javaslata alapján
hagyja jóvá, a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor,
kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei számára, amelyek
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak
csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött,
illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve
teljes egészében kötelezőnek ismerik el.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok
képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban
meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület
elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a
feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. A
társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.
37. A Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdés első mondata az
alábbiak szerint módosul:
Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer
létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi
előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni
szándékozó új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését
szolgáló
pályázati
és
engedélyezési
dokumentációk,
valamint
a
tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől, azaz 2006. évtől számítottan, az
éves működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését.
38. A Társulási Megállapodás XI/3. pont negyedik bekezdése hatályát veszti.
39. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hatodik bekezdés utolsó mondata
az alábbiak szerint módosul:
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a
Mötv. és az Áht. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az
irányadó.
40. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hetedik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás
tagjai által átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el.
41. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet kilendecik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
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A fentiek szerint ezen szerződést – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok
10 170 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5
példány a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, 5
példány a Projekt Iroda irattárában helyezendő el, melyek hivatalos célra
felhasználhatók. Mindegyik szervezet 2-2 eredeti példányt köteles az irattárában
megőrizni. A Társulás tagjai az eredeti példány Társulási Tanács elnöke által
hitelesített másolatát őrzik saját irattárukban.
42. A Társulási Megállapodás 5.számú melléklete hatályát veszti.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31-ig
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
100/2014. (IX.27.) Kt.számú
Határozat
A Közép-Duna Vidéke Hulaldékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a
tagi önkormányzatok részére a Társulási Megállapodás módosítását az alábbi
tartalommal javasolja elfogadásra.
1. A Társulási Megállapodás PREAMBULUM rész hatodik bekezdésének
második mondata a következők szerint módosul:
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a
kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint
helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (
továbbiakban: Mötv.) 87. §-a értelmében.
2.A Társulási Megállapodás I. része a következőkkel egészül ki:
A Társulás törzskönyvi azonosító száma:592479
3. A Társulási Megállapodás III. rész első bekezdése a következők szerint
módosul:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.
§-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi
személyiséggel rendelkezik, működése során az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározott szabályokat kell
alkalmazni.
4. A Társulási Megállapodás III. rész negyedik bekezdése a következők
szerint módosul:
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait
megküldi törvényességi felügyelet ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező
Kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar
Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának.
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5. A Társulási Megállapodás IV/1. pontjának első bekezdése a következők
szerint módosul:
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások
mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (a továbbiakban Mötv.)
rendelkezéseit veszik figyelembe.
6. A Társulási Megállapodás IV/2. pontjának utolsó két bekezdése IV/2.4. pont
megjelöléssel, az első bekezdés a következők szerint módosul:
Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló
elfogadó nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt
érdekeihez igazodóan a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik,
módosítják. A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás
által megküldött, döntést igénylő előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30
napon belül tesznek észrevételt, módosító javaslatot, melyet írásban
haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen határidő lejártát
követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi
önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő
előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak,
melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének
megküldenek.
7. A Társulási Megállapodás IV/3. pontjának első bekezdése a következők
szerint módosul:
Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz
annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes
hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az
egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind
pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33.§, 34.§,
37.§, 44.§, 74.§ (2)-(3), 78.§ (3), 90.§ (5) és (8) bekezdésekben, a települési
önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott szilárdhulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a
Társulásra átruházzák.
8. A Társulási Megállapodás IV/3.2. pontjának c) bekezdése a következők
szerint módosul:
c) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban
megállapított rendeletalkotási tárgykörben
9. A Társulási Megállapodás IV/4 pontja két bekezdésre modosul az alábbiak
szerint:
Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés
szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az
alábbiak szerint állapítják meg:
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A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a
tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és
hatáskörök ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot
ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP
projekt keretében.
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a
hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása
során a projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök
alkalmazhatóak, és az effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a
Társulás az általa kiválasztott közszolgáltató(k)nak adja át.
A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok
szerint kell az üzemeltetőt kiválasztani.
10. A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése a következőkkel
egészül ki:
A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik.
A Társulás szakágazati besorolása:382100 Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatás
045120 Út, autópálya építése
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
053020 Szennyeződésmentesítési tevéeknységek
061020 Lakóépület építése
11. A Társulási Megállapodás V/1.a) pont első bekezdése a következők szerint
módosul:
A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak,
melyet a 2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen
szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési
költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az Mötv. 146. § (3)
bekezdésben foglaltak szerint az 1. számú melléklet szerinti, a költségvetési
törvényben
meghatározott lakosságszámot-arányt
tekintik
mérvadónak
irányadónak, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.
12. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdése a következőkkel
egészül ki:
Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt.
13. A Társulási Megállapodás V/1.d) pont első bekezdésének második
mondata a következőkkel egészül ki:
mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.
14. A Társulási Megállapodás V/1.f) pont második bekezdése az alábbiak
szerint módosúl:
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás
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vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait
kell alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90.§ (4) bekezdésben foglalt
rendelkezésekre.
15. A Társulási Megállapodás V/2. pont az alábbiak szerint módosul:
A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési
szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet
alapíthat, kinevezi vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra,
felügyeletre vonatkozó hatáskörök az Áht. 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban
foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás által alapított
költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási
Tanács elnöke.
16. A Társulási Megállapodás VII/1.1. pont i) bekezdése hatályát veszti,
továbbá az a), l), o) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
b. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének, Operatív Tanács tag, Operatív
Tanács elnöke, Felügyelő Bizottsági tag, Felügyelő Bizottság elnöke a
megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
m. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák
körében.
p. Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a
kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása
17. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont második és harmadik bekezdése
az alábbiak szerint módosul:
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat két alkalommal
össze kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos
hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend
egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a Társulási Operatív Tanács, a
Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi felügyeleti
ellenőrzési jogkörében eljárva azt az illetékes Fejér Megyei Kormányhivatal
kezdeményezi.
A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és két
elnökhelyetteseket választ. A Társulási Tanács az elnökhelyettesek
megválasztásával egyidőben határozattal dönt az általános helyettesítéssel
megbízott elnökhelyettes személyéről. A Társulás érintett tisztségviselőinek
megbízatása határozatlan időre szól.
18. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont negyedik bekezdés második
mondata az alábbiak szerint módosul:
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel
megbízott elnökhelyettes elnökhelyettesek bármelyike hívja össze írásban, az ülés
napját megelőzően legalább 15 nappal korábban.
19. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont hetedik bekezdés második és
harmadik mondata az alábbiak szerint módosul:
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Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a napirendi
pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási
Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője
valamint a Projekt Irodavezető tanácskozási joggal veszhet részt.
20. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés negyedik kis
bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i., m. pontokban foglalt esetekben a Társulási
Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.

k.
p.

-

21. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdésének b.,f.,g.,m.
pontjai hatályukat vesztik, a j., o. pontok az alábbiak szerint módosulnak:
gondoskodik a pályázatok benyújtjaásáról a pályázatot a KA Közreműködő
Szervezethez
a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói
jogok gyakorlása.
22. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont második bekezdése az alábbiakkal
egészül ki:
önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével.
23. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont hatodik és nyolcadik bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes
elnökhelyettesek kötelesek az új elnök személyének megválasztásáig az elnök
megbízatásával járó feladatokat ellátni, kötelesek a lemondástól számított 15
napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának
céljából.
A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott
elnökhelyettes Társulási Tanács meghatározott soros váltásban helyettesítik. A
Társulási Tanács elnökének és az általános helyettesítéssel megbízott
elnökhelyettesnek egyidejű akadályoztatása esetén az elnököt teljes jogkörrel az
általános helyettesítési joggal nem rendelkező elnökhelyettes helyettesíti.
Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében a
korelnök jár el.
24. A Társulási Megállapodás VII/2. pont harmadik bekezdése a következővel
egészül ki:
és a Projekt Irodavezető.
25. A Társulási Megállapodás VII/2. pont negyedik bekezdése első mondata
az alábbiak szerint módosul:
A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze.
26. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése első mondata az
alábbiak szerint módosul:
A Projekt Iroda az Áht. államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3)
bekezdés e) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv.
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27. A Társulási Megállapodás VII/3. pont harmadik bekezdése negyedik
mondata az alábbiak szerint módosul:
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a
Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.
28. A Társulási Megállapodás VII/3. pont a „Társulás működésével
összefüggő tevékenységek „ elnevezésű felsorolás első mondata az alábbiak
szerint módosul:
Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekről,
29. A Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdése első és
harmadik mondata az alábbiak szerint módosul:
A Felügyelő Bizottság üléseit az Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.
Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt
Irodavezető.
30. A Társulási Megállapodás VII/4. pont „ Felügyelő Bizottság feladat- és
hatásköre” elnevezésű felsorolás b),c),g),h) ponjai az alábbiak szerint
módosulnak:
d) megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési
javaslatát, éves költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és
éves beszámolóját tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő
valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való
megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
e) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit,
bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a
bizonylati fegyelem érvényesítését megvizsgálni;
i) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát
j) ellenőrzi a tagok tájékoztatását, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek
alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat
31. A Társulási Megállapodás VII/5. pont második bekezdés harmadik ponja
az alábbiak szerint módosul:
A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, az Operatív Tanács valamint a Felügyelő
Bizottság munkájának segítése,
32. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet első bekezdés második mondata
az alábbiak szerint módosul:
Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét re az elnökhelyettes
jogosult a Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint kell
ellátni.
33. A Társulási Megállapodás XI/1. pont második, negyedik és nyolcadik
bekezdésében foglaltak hatályukat vesztik, a harmamadik bekezdés első
mondataaz alábbiak szerint módosul:
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A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év
utolsó napjával valamint a harmadik negyedév utolsó napjával - december 31-i
hatállyal - lehet.
34. A Társulási Megállapodás XI/1. pont ötödik bekezdése a következőkkel
egészül ki:
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági
jogviszony kiválással mindaddig, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt
tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás, mint kedvezményezett
támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam le jártának
napjáig.
35. A Társulási Megállapodás XI/2. pont harmadik bekezdéssel egészül ki az
alábbiak szerint:
Lényeges kötelezettségszegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás
IV/2. pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-,
működési hozzájárulás nem fizetése.
36. A Társulási Megállapodás XI/3. pont első és második bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
A Társuláshoz történő való csatlakozásthoz a Társulási Tanács javaslata alapján
hagyja jóvá, a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor,
kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei számára, amelyek
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak
csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött,
illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve
teljes egészében kötelezőnek ismerik el.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok
képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban
meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület
elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a
feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. A
társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.
37. A Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdés első mondata az
alábbiak szerint módosul:
Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer
létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi
előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni
szándékozó új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését
szolgáló
pályázati
és
engedélyezési
dokumentációk,
valamint
a
tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől, azaz 2006. évtől számítottan, az
éves működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését.
38. A Társulási Megállapodás XI/3. pont negyedik bekezdése hatályát veszti.
39. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hatodik bekezdés utolsó mondata
az alábbiak szerint módosul:
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Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a
Mötv. és az Áht. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az
irányadó.
40. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hetedik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás
tagjai által átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el.
41. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet kilendecik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
A fentiek szerint ezen szerződést – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok
10 170 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5
példány a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, 5
példány a Projekt Iroda irattárában helyezendő el, melyek hivatalos célra
felhasználhatók. Mindegyik szervezet 2-2 eredeti példányt köteles az irattárában
megőrizni. A Társulás tagjai az eredeti példány Társulási Tanács elnöke által
hitelesített másolatát őrzik saját irattárukban.
42. A Társulási Megállapodás 5.számú melléklete hatályát veszti.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31-ig
10./ Dömsöd, Petőfi úti – 89 hrsz-ú – ingatlan adásvételi felajánlása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester szóban összefoglalta az írásbeli előterjesztést és ismertette a
szóban forgó terület elhelyezkedését.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A Bizottság minden olyan előterjesztést, amely az
önkormányzat vagyonát növeli és fedezetet tud rá teremteni, támogatja. Ezt is támogatja.
Most kezd a templom, az önkormányzat épülete, egységessé válni, a katolikus templomot is
felújítják, szemben van egy önkormányzati telek, a településközpontot célszerű együtt
kezelni. A bizottság támogatja a vásárlási szándékot. Nem szükséges értékbecslés, a
tulajdonos által kért vételár elfogadható, piaci értéknek felel meg. Amennyiben a testület a
megvásárlás mellett dönt, a haszonélvezeti jog törléséről az eladónak gondoskodnia kell. A
vételár fedezete a vízmű pénzmaradványából biztosított.
Bencze István polgármester: Egyetért a bizottság véleményével és az ingatlan
megvásárlásával. Nem lehet megengedni, hogy ezt a magánkézben lévő ingatlanrészt valaki
megvásárolja, beépítse. A következő önkormányzat feladata lesz a cél kijelölése, amíg nincs
kész terv, ugyanúgy parkosítaná k, mint a zászló teret parkosították. Igy kerek egész ez a
terület.
Lázár József képviselő kérdezi, hogy ez a tulajdonossal kialkudott ár, vagy az önkormányzat
ajánlotta?
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Bencze István polgármester: A tulajdonos kéri ezt az árat. Összehasonlítva az önkormányzat
által korábban értékesített, vásárolt ingatlan négyzetméterenkénti árát, ez az ár alatt van.
Szabó Andrea képviselő: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és a szóban ingatlan
összértéke kb. 5 millió Ft-ot. Véleménye szerint ebből lehetne még lecsippenteni egy alkuval.
Bencze István polgármester: A település központjában 5000.-Ft./mn2. ár alatt nem lehet
kapni telket, ez 3240.-Ft/m2 árra jön ki. Ha elkezdenek alkudozni, félő, hogy időközben elkel
az ingatlan.
Szabó Andrea képviselő: Legrosszabb esetben mi történne?
Varga László műszaki főtanácsos: Ez az ingatlan annyira frekventált központi helyen van, ha
meghirdetésre kerül, nemcsak helyi lakosokat érdekelne, üdülőingatlanként is nagyon jó
terület, nagysága ideális, közel az üdülőterülethez, közel a központhoz. Ha a testület az
elnapolás mellett dönt, mire ismét a testület elé kerül, félő, hogy értékesítésre kerül.
Szabó Andrea képviselő: Javasolja, hogy alkudjon a polgármester az árból, egy próbálkozást
mindenképpen megér.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:

……../2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 89 hrsz-ú
telek megvásárlásának kérdését következő ülésére elnapolja, és egyben
felhatalmazz a polgármestert, hogy a következő testületi ülésig folytasson
tárgyalást az ingatlan tulajdonosával a vételár mérsékléséről.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő (Ispán Ignác képviselő érintettség miatt nem szavazott)
A Képviselő-testület 1 igen 5 nem szavazattal elutasította a határozati javaslatot.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
……/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Ispán
Brigitta budapesti lakostól a dömsödi 89 hrsz-ú 447 m2 területnagyságú ingatlant
1.450.000-Ft-is vételáron, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanra bejegyzett
haszonélvezeti jog és elidegenítési és terhelési tilalom törlését, valamint az
ingatlan megnevezésének módosítását „beépítetlen belterület ingatlan”-ra az eladó
saját költségén elvégzi.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételis szerződés
aláírására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. december 31-ig

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő (Ispán Ignác érintettség miatt nem szavazott)
A Képviselő-testület 5 igen 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
101/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Ispán
Brigitta budapesti lakostól a dömsödi 89 hrsz-ú 447 m2 területnagyságú ingatlant
1.450.000-Ft-is vételáron, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanra bejegyzett
haszonélvezeti jog és elidegenítési és terhelési tilalom törlését, valamint az
ingatlan megnevezésének módosítását „beépítetlen belterület ingatlan”-ra az eladó
saját költségén elvégzi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételis szerződés
aláírására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. december 31-ig
11./ Kolompár Lajos és Hartai Mária ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy
kérelmezők tavaly fordultak az önkormányzathoz, hogy szeretnék megvásárolni a telep
melletti területet, elvégeztették az értékbecslés, mely szerint 471.226.-Ft. a telek forgalmi ára.
A vevő elfogadja az árat, azzal a kéréssel, hogy az vételár felét a szerződés aláírásakor
fizetnék, a fennmaradó vételárra pedig hat havi részletfizetést kér.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, referens: A Gazdasági Bizottság a napirendi pontot
tárgyalta és nem volt kifogása az értékesítés ellen.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő
dömsödi 6508 hrsz-ú összesen 694 m2 területnagyságú ingatlan el kívánja adni
Kolompár Lajos és Hartai Mária dömsödi lakosok részére összesen 471.226-Ft-os
vételáron. A vevő a szerződés aláírásakor köteles a vételár felét egy összegben
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befizetni, míg a fennmaradó vételár megfizetésére a Képviselő-testület 6 havi
részletfizetést engedélyez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételis szerződés
aláírására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. december 31-ig
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen szavazattal – meghozta a következő határozatot:
102/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő
dömsödi 6508 hrsz-ú összesen 694 m2 területnagyságú ingatlan el kívánja adni
Kolompár Lajos és Hartai Mária dömsödi lakosok részére összesen 471.226-Ft-os
vételáron. A vevő a szerződés aláírásakor köteles a vételár felét egy összegben
befizetni, míg a fennmaradó vételár megfizetésére a Képviselő-testület 6 havi
részletfizetést engedélyez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételis szerződés
aláírására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. december 31-ig
12./ Nagyközségi Óvoda
a./ 2013.-2018. nevelési évekre szóló Módosított Továbbképzési Program
(Írásbeli előterjesztés – 14. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Orosz Lajosné óvodavezető: Az óvodai Intézményfenntartó Társulás megszűnése indokolja a
napirend tárgyalását, névváltozás és az apaji dolgozók kivezetését tartalmazza az
előterjesztés.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
………../2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda módosított továbbképzési programjával egyetért.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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103/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda módosított továbbképzési programjával egyetért.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
b./ 2014. – 2015. Nevelési évre szóló Munkaterv véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető ismertette az intézményfenntartó társulás megszűnésével
kapcsolatos pénzügyi elszámolás jelenlegi helyzetét.
Orosz Lajosné óvodavezető: Jogszabály írja elő a fenntartóval történő véleményeztetési
kötelezettséget.
Lázár József képviselő kérdezi, hogy a munkanap áthelyezéseknél teljes létszámmal
üzemeltek, vagy csökkentett létszámmal.
Orosz Lajosné óvodavezető: Minden esetben felmérik az igényt és a munkanap
áthelyezéskor, a szülői igényeknek megfelelően mindig csak az egyik épületet tartják nyitva.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
………/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda 2014. – 2015. nevelési évre szóló munkatervével egyetért.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő.
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
104/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda 2014. – 2015. nevelési évre szóló munkatervével egyetért.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
c./ Fenntartói engedély maximális létszám miatt
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Orosz Lajosné óvodavezető: Júliusban nyújtotta be az engedély, Dömsöd-Apaj óvoda
vonatkozásában, júliusban megtörtént a beiratkozás, akkor már látszódott, hogy lesz sajátos
nevelési igényű gyereke, aminek a létszámnál jelentősége van, ez indokolja a fenntartói
engedély kérését. 26 fő a dabi nagycsoportosoknál, 27 fő pedig az új óvoda nagycsoportjában.
Mivel 25 fő fölé esik a számított létszám, ezért szükséges a fenntartói engedély.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot
hozza.
A Dömsödi Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. részének
7. pontja alapján engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését 20%-kal az
Ú/5 és D/3 nagycsoportban.
Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: 2014/2015. nevelési év
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
105/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot
hozza.
A Dömsödi Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. részének
7. pontja alapján engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését 20%-kal az
Ú/5 és D/3 nagycsoportban.
Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: 2014/2015. nevelési év
13./ Egyebek
a./ Sportcsarnok helyzete
(Írásbeli előterjesztés – 15. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Bencze István polgármester: Az írásbeli előterjesztés kiegészítve elmondja, hogy amióta a
racionalizálási program keretében átalakították a sportcsarnok működését, egy éves bérleti
szerződést kötnek a sportcsarnok működtetésére Béczi János vállalkozásával. Novemberdecember körül tárgyalta a testület, de mivel nagy átalakításokat tervez a sportcsarnok
működtetésében, kérte, hogy ez a testület döntsön a szerződés újabb egy évre történő
meghosszabbításáról. Az eddigi évben a sportcsarnok személyzetét a közmunka program
keretében biztosította az önkormányzat. A továbbiakban Béczi János a két főt átvenné a
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vállalkozásába történő foglalkoztatásra, ezért lenne fontos a szerződés meghosszabbítása,
hogy ezt a munkaügyi kérdést felelősséggel végre tudja hajtani.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, azonban
határozatot nem hozott. Semmilyen gazdasági indok nem szól mellette, hogy ezt a szerződést
meghosszabbítsák. A bizottság véleménye – mivel a kormány október 31-ig terjeszti be a
költségvetési tervezetet – a helyi költségvetési koncepciót az azt követő 30 napon belül kell a
képviselő-testület elé terjeszteni, ami Dömsöd esetében november 30-ig lesz benyújtva. Nincs
még semmi a kezükben, ami alapján vélelmezni tudnák, hogy milyen költségvetési
kondíciókkal rendelkeznek a jövőre nézve. Ezekre tekintettel a bizottság véleménye, hogy
támogatja a kérést, nagyon jó tapasztalatok születtek ebben a két évben, de egy ilyen
felelősségteljes döntést az október 12-én felálló új testületnek kellene meghoznia.
Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: Az Oktatási, Közművelődési és Sport bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, úgy gondolják, hogy javasolják, hosszabbítsák meg a szerződést a
jelenlegi működtetővel. Próbáljanak meg megelőlegezni egy 6+1 millió Ft-os támogatást, a
személyzet biztonsága érdekében a cég vállalná a bér fedezetét.
Bencze István polgármester: Most kössék meg a szerződést újabb egy évre?
Szabó Andrea képviselő: Ha a közmunka program lejár, erről szükséges lesz dönteni.
Varsányi Antal alpolgármester: Nem feltétlen szükséges erről dönteni, pillanatnyilat október
1-ig szól a szerződésük, de a legújabb információja szerint meghosszabbítható 2 hónappal.
Béczi János sportcsarnok igazgató: Azért kérte a testülettől az üzemeltetési szerződés
meghosszabbítását, mivel tudomása szerint szeptember 30. után a jelenlegi alkalmazottak nem
maradhatnak a csarnokban, lejár a szerződésük. Kérte a testülettől, hogy azzal a koncepcióval,
amit benyújtott, - támogassa a csarnok további működését. Ha a közfoglalkoztatottak
szerződés meghosszabbítható, akkor nincs indoka a gyors döntésnek.
Varsányi Antal alpolgármester: Munkaügyi központ vezetőjével ma beszélt, 11 hónapot lehet
foglalkoztatni egy embert, nem tudja, hogy a sportcsarnokhoz mikor kerültek ezek a
dolgozók.
Bencze István polgármester: Ezen információk birtokában a napirendet lezárja azzal, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre napolják a döntést.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
……/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportcsarnok
üzemeltetésére kötött szerződés megtárgyalását soron következőülésére napolja el.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 7 fő
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A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
106/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportcsarnok
üzemeltetésére kötött szerződés megtárgyalását soron következőülésére napolja el.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Dr. Rókusfalvy Sylvia megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 8 fő)
b./ Gacsné Gábor Mariann bérleti díj csökkentés iránti kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 16. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester szóban is ismertette a kérelmet s elmondta, hogy a rendelet a
kérelemben foglaltak teljesítésére jelenleg nem ad lehetőséget. Eddig nem volt rá eset, hogy
közalkalmazott engedményt kért volna a bérleti díjból. Abban az esetben van mód a
kérelemben foglaltak teljesítésére, ha a képviselő-testület a rendeletét módosítja.
Itt közösen kialakíthat a testület egy álláspontot, nem ad kedvezményt, vagy ad és
megállapítja annak mértékét.
Szomor Dezső alpolgármester kérdezi, mennyi a jelenlegi bérleti díj?
Bencze István polgármester: 64.000.-Ft. Függetlenül a kéréstől, az intézményvezetőt
folyamatosan a bevétel emelésére sarkallják, nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a
közalkalmazottak a bizonyos mértékű kedvezményben részesüljenek.
Lázár József képviselő: 30 ezer Ft-ban maximálná a bérleti díjat. 50%-ban javasolná.
Varsányi Antal alpolgármester: Ha módosítja a testület a rendeletet, akkor maximum 30 %ot javasol.
Balogh László Levente képviselő: Az engedmény kérés mindig személyi döntés legyen,
mindig kerüljön a testület elé, de 50 %-nál több ne legyen.
Bencze István polgármester: Azzal nem ért egyet, hogy személytől tegyék függővé az
engedmény mértéket, nem szülne jót, ha vizsgálnák, ki milyen anyagi körülmények között
van, nem kellene vizsgálni, ki kéri.
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint a napirend előterjesztése nem felel meg a
szabályoknak.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ha a képviselő-testület a napirendek közé felvette, akkor
tárgyalhatja.
Szabó Andrea képviselő: Egyetlen személy kezdeményezése miatt nem javasolná a rendelet
módosítását, nem vetne jó fényt a testületre. Ha egy aláírásgyűjtő ívet nyújtanának be, azt
meg kellene tárgyalni, de így azt gondolja, hogy nem.
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Ispán Ignác képviselő: Nem mindennapos rendezvényről, eseményről van szó, úgy gondolja,
ha egy 30 %-os kedvezményt adnak, nem éri nagy veszteség a művelődési házat.
Sallai Gábor képviselő: Egyetért az 50 %-kal találják meg a módját, hogyan.
dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: 30 %-ot javasol.
Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja megvizsgálni, mennyi az önköltség, mert lehet,
hogy az 50 % kedvezménnyel még az önköltség sem jön ki.
Bencze István polgármester kérdezi, ki ért egyet azzal, hogy a jövőre nézve ne módosítsák a
rendeletet, csak erre a konkrét előterjesztésre vonatkozóan.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Vagy egy általános típusú díjkedvezmény van, de eseti nem.
Ismerteti a rendelet módosítás feltételeit.
Jaksa Istvánné főkönyvelő: Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben kedvezmény ad a testület
a bérleti díjra, arra meg kell fizetni az ÁFA-t.
Szabó Andrea képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy egy-egy ilyen nagyszabású
rendezvény után a ház állapota milyen, komoly takarítási költsége van. Véleménye szerint ez
egy alapdíj a nagyteremnek és ezen felül az egész házat használják esküvő alkalmával.
Továbbra is fenntartja azon véleményét, hogy ne adjanak kedvezményt.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
………/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központ bérleti díjából adható kedvezmények kérdésében nem
kíván rendelet módosítani.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal elutasította a határozati javaslatot.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot, miszerint a
képviselő-testület a rendeletet módosítja oly módon, hogy a kérelmek egyedileg kerülnek
elbírálásra és a kedvezmény mértéke 30 %.
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
11/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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Kihirdetve: 2014. október 8.
Hatályos: 2014. október 8.
Bencze István polgármester: A konkrét kérésről döntve szavazásra bocsátja azt a javaslatot,
hogy Gacsné Gábor Mariann kérésére a bérleti díjból 30 % kedvezményt kapjon.

………/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központ nagytermének bérleti díjából Gacsné Gábor Mariann
részére 305-os bérleti díj kedvezményt enged 2014. szeptember 20-án.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
107/2014. (IX.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központ nagytermének bérleti díjából Gacsné Gábor Mariann
részére 305-os bérleti díj kedvezményt enged 2014. szeptember 20-án.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.
Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

