
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 16-án 
megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.

Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következő határozatot:

1/2008.(I.16.)Kt.számú 
Határozat
Dömsöd Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  ülés  napirendjét  az 
alábbiak szerint határozza meg: 
1) A KMOP 2007-4.6.1.  kódszámú -  Közoktatási  intézmények beruházásainak 

támogatására benyújtandó pályázattal kapcsolatos változások
2) Településrendezési szerződés tervezet és az ahhoz kapcsolódó tanulmányterv 

ismertetése
3) Dr. Rókusfalvy Sylvia sürgősségi indítványa
4) Katanics Sándor r. ezredes kinevezésének támogatása
5) Az AVOP-3.5.2-2006-09-1655/304. kódszámú "Kis Petőfi fa környezetének 

rehabilitációja és környezeti értékeinek bemutatása" című pályázat 
végrehajtása

Felelős: Bencze István
Határidő: azonnal

1./ A KMOP. 2007-4.6.1. kódszámú – Közoktatási intézmények beruházásainak 
támogatására benyújtandó pályázattal kapcsolatos változások
Előadó: Bencze István polgármester

Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közoktatási intézmények 
beruházásainak támogatására benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntést felül kell vizsgálni. 
A Képviselő-testület a közelmúltban úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be új általános iskola 
építésére 500 millió forint összegre. A pályázat írással megbízta a Körics Kft-t. Elkezdődött a 
tervezés, a pályázat készítés. Az elmúlt héten szerdán a Körics Kft. négy munkatársával 
megtartott egyeztetést tartottak, ahol a pályázatíró és az önkormányzat feladatait részletesen 
átbeszélték és kidolgoztak egy ütemtervet, amelynek betartása esetén esély lett volna a 
pályázat időbeni benyújtására és elnyerésére. Az ezt követő napon reggel a Körics Kft. 
munkatársa telefonon közölte, hogy az önkormányzat nem jogosult az 500 millió ft. pályázati 
pénzre, mivel az 500 millió ft.-ra csak azok pályázhatnak, akik megszüntetik azokat az 
épületeket, amelyeket kiváltanak a pályázattal épített új létesítménnyel. Akik bővítenek, azok 
csak 250 millió Ft-ra pályázhatnak. 
Úgy gondolja, hogy a Körics Kft. nagyot hibázott, amikor nem hívta fel az önkormányzat 
figyelmét erre a pályázati feltételre, hogy ez alapján a feltétel alapján Dömsöd nem jogosult 
az 500 millió ft-os iskola építési pályázat benyújtására.  Elmondásuk szerint a kiírás már ezzel 
a feltétellel történt, azonban az eredeti pályázati felhívásban ez nem szerepelt. A 
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pályázatírásra vonatkozó szerződés megkötésekor már tudni kellett volna erről a feltételről, a 
Körics Kft. arra hivatkozik, hogy a hivataltól nem kapott meg olyan anyagokat, amiből 
egyértelműen kiderült volna, hogy mit akar az önkormányzat valójában. 
Tudomása szerint a hivatal a Körics Kft. által – pályázat elkészítéséhez szükséges – anyagokat 
határidőre eljuttatta. 

Dr. Vörös Andrea jegyző: Tudomása szerint a polgármesterúr az első tárgyalások 
alkalmával– még a pályázatírásról szóló megállapodás megkötése előtt tavaly októberben– 
átadtak a pályázatíró cégnek, az a két évvel ezelőtt készített tanulmánytervet, amely pontosan 
tartalmazza, az önkormányzat céljait, abból az  egyértelmű  hogy két feladat ellátási helyen 
akarja megszüntetni a közoktatási tevékenységet, és a hetvenes években épült iskolaépület 
bővítésével szeretné ezt megvalósítani. 
Ekkor derült ki, hogy a bővítésre 250 millió ft-os pályázati lehetőség van, ekkor kaptánk az 
információt a Körics Kft-től, hogy új iskola építésre, 500 millió ft-ra is lehet pályázatot 
benyújtani. Ekkor gondolta át a Képviselő-testület és döntött a pályázat átdolgozásáról. A 
Körics Kft-nek átadott konkrét pályázati anyag – amire a Körics Kft. hivatkozik – mindezeket 
az információkat tartalmazta. 

Holup Szilveszter Körics Kft. ügyv. ig: Elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől 
kapott előterjesztéssel dolgoztak. Ez az előterjesztés nem rendelkezett arról, hogy meg kell 
szüntetni a meglévő intézményeket. Nem tudja, hogy a végére miért került bele, a pályázati 
kör szűkítése lehetett a cél. Ez alapján a dokumentum alapján tárgyaltak az önkormányzattal, 
a szükséges dokumentum listát megküldték. Meglepetten hallotta azt az állítást, hogy a hivatal 
minden iratanyagot határidőre megküldött. Az elmúlt héten jöttek le egyeztetésre illetve az 
anyagot elvinni, hogy el tudják kezdeni a pályázat írást. A cégük nem a 40 e ft. iratkezelési 
pénzből él, a sikerdíjért dolgoznak, tehát a céljuk közös, akkor lesz pénzük ebből a mukából, 
amikor az önkormányzatnak. Véleménye szerint az Körics Kft. felelőssége nem állapítható 
meg egyértelműen. Úgy gondolja, hogy a kész tervek nem vesznek kárba, hisz ebben a 
ciklusban 2007-2013. között folyamatosan jelennek meg pályázatok, ahol – átszerkesztéssel – 
bizonyosan fel lehet használni. 

Bencze István polgármester: Továbbra is úgy gondolja, hogy valakinek felelősséget kell 
vállalni, hogy idáig jutottak. A képviselő-testületet azért kellett összehívni, miután döntöttek 
az 500 millió ft. megpályázásáról, most dönteni kell arról, hogy a 250 millió ft-ot bővítést 
nem pályázzák meg. Úgy gondolja, hogy a 250 millió ft-ra csak azért, hogy elnyerjenek 
állami pénzt és valamit csináljanak,  nem szabad az egyetlen lehetőséget, ami 20 évben 
egyszer adódik, eljátszani. A kiegészítés, a bővítés nem oldja meg hosszú távon a település 
problémáját. 
Nem vitatja, hogy az önkormányzat is felelős, de ha a Körics Kft. a szerződéskötéskor 
elmondja, hogy az önkormányzat nem felel meg a feltételeknek, akkor nem jutnak el idáig. A 
250 millió ft. nem oldja meg a problémát, ebből 200 millió ft-ot tudnának az építésre szánni, a 
többi a tervezés, berendezés, pályázati sikerdíj stb. Ezen ismeretek birtokában ma nem 
tartanának ott, ahol jelenleg. Az önkormányzat csak a Körics Kft. által jutott ehhez a pályázati 
lehetőséghez, ezért bízták meg a céget a pályázatírással. 

Dr. Vörös Andrea jegyző: A testület kijelölte a pályázat menedzselésével foglalkozó 
személyt a polgármestert, ha probléma volt az adatszolgáltatással, meg kellett volna keresni a 
pályázat menedzserét, ehhez képes a polgármester az elmúlt héten értesült erről a 
problémáról. Akkor nem a hiányos adatközlésre hivatkoztak, hanem arra, hogy megváltozott a 
pályázati kiírás. Érdeklődtek, az eredeti pályázati kiírás ebben a vonatkozásban nem változott. 
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Október végén november elején kötötték meg a szerződést a pályázatíró céggel, ehhez képest 
első alkalommal személyes egyeztetésre az elmúlt héten (január 9-én) jártak itt a cég 
munkatársai személyesen. A megadott határidőre a szükséges adatokat és dokumentumokat 
megküldték.

Holup Szilveszter: Ezt megcáfolja, decemberben telefonon kereste a polgármestert azzal, 
hogy szóljon a munkatársaira, küldjék a kért anyagot, mert nem kaptak semmit. 

Bencze István polgármester: Erre nem emlékszik. Mi az amit nem kaptak meg konkrétan? 

Holup Szilveszter: Nem tud erre válaszolni, nem látja értelmét, hogy ebbe konkrétan 
belemenjenek, nincsenek itt a munkatársai, konkrétan a hiányzó dokumentumokat nem tudja 
megmondani. A projekt értekezletet azért hívták össze, mert veszélyeztetve látták a pályázat 
elkészültét, az értekezleten minden dokumentumot átnéztek és jelezték amit nem kaptak meg. 

Sallai Gábor képviselő: Azt végig tudták, hogy teljesen új iskoláról van szó. Mikor derült ki, 
hogy új épületre nem tud Dömsöd pályázni, a múlt héten derült ki?  A Körics számára mikor 
derült ki, hogy a régi iskolát meg kell szüntetni, és az 500 millió ft-ra nem pályázhat 
Dömsöd? 

Holup Szilveszter: Az értekezlet után elővették az útmutatót, hogy az új információk alapján 
egyeztessék a jogosultságot.

Patonai Istvánné képviselő: Nem érti, hogy miért nem lehet új épületnek megnevezni, azért 
mert a régi mellé épül, azért bővítés? A beruházás 9 tantermet kiváltana, a piactéri iskolában 5 
tanteremet, a Ságváriban 4 tantermet. Ahhoz, hogy az 500 millió ft-ra pályázzon az 
önkormányzat, minden iskolát meg kellene szüntetni. 

Bencze István: Eszerint a pályázat szerint igen. 
Azért keresnek felelőst, mert már anyagi következményei vannak, a tervezés eljutott egy 
szintre. A tervezést megcsináltatják, kifizetik, lehet, hogy profitálni fognak évek múlva, de 
lehet hogy sosem. Jogászok megnézik, milyen lehetőségek vannak. Sajnálja, hogy így alakult 
a helyzet, de biztos abban, hogy a hivatal munkatársai minden – kért – anyagot a 
rendelkezésükre bocsátották. 

Sallai Gábor képviselő: Az önkormányzat bizalma nem hogy megrendült a céggel szemben, 
romokba dőlt, hisz 20 év múlva lesz esetleg olyan lehetőség, ennek komoly következményei 
kell hogy legyen, hisz olyan lehetőségtől esett el az önkormányzat, egy komoly beruházástól, 
amely a község oktatásának legfontosabb jövőbeni feladatát lett volna hivatott megoldani. 
Súlyos hibát követtek el, arra nem lehet hivatkozni, hogy nem kaptak meg egy adatlapot. 
Egyetért azzal, hogy a megfelelő jogi lépéseket meg kell tenni, megvizsgálják a felelősséget, 
mindenképpen következményének kell lenni. 
Nem lenne megoldás egy terv módosítás egy felújításra? 

Bencze István: Teljesen új terv szükséges a felújításhoz.

Sallai Gábor: Annak a költségeit viselni kell valakinek, úgy gondolja, hogy annak, aki miatt 
ilyen helyzetbe kerültek.  Ha a faújításra van idő pályázni, az idén meg kellene próbálni, mert 
meglátása szerint belátható időn belül nem kapnak pénzt. 
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Dr. Rostás Klára képviselő: Véleménye szerint, ha a 250 millió ft. bővítésre vonatkozó 
pályázatra van esélye az önkormányzatnak, az is megoldaná valamennyire a gondokat, nem 
kellene annyira elvetni. 

Bencze István polgármester: Január 28. a beadási határidő, a tervek az 500 millió ft-os 
pályázatra, új  építésre készülnek. Most nem lehet leakasztani egy tervet a 250 millió ft-os 
bővítésre. A 250 millió ft-ból tudnának építeni egy alagsort és egy földszintet, a készülő 
tervek szerint pedig lenne egy első és egy második emelet. Fel sem merült a jelenlegi iskola 
felújítására pályázni hisz két pályázatot nem nyertek volna. 

Holup Szilveszter: A 20 év nem állja meg a helyét, hisz 2013-ig még ki lesz írva ez a 
pályázat. Azt az állítást, hogy 500 millió ft-tól esett el az önkormányzat, szintén cáfolná, hisz 
ha a település eleve nem felel meg a pályázati kiírásnak, nem a pályázatíró cég a felelős. 

Varsányi Antal alpolgármester: Azt a pénzt bukja el az önkormányzat, amit eddig a 
pályázatba fektetett. Az, hogy az önkormányzat nem felel meg a feltételnek, az nem a Körics 
Kft. felelőssége. Az, hogy nem hívták fel időben a figyelmet és ezért más pályázatból kimarad 
az önkormányzat, ebben látja a felelősséget. 

(Lázár József képviselő az ülésteremből eltávozott, jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

Dr. Szabó Gáborné képviselő: Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak is utána kell nézni 
mindennek, nem engedheti meg, hogy rá bízza egy pályázatíróra. Ha elindít egy pályázatot, 
azt nyomon kell követni. 

Ambruska József képviselő kérdezi, hogy működtet-e a cég minőségbiztosítási rendszert?
Ekkora folyamatnál mindkét részről le kellene fektetni egy olyan szabályrendszert, hogy a 
dokumentumok átadása aláírással történjen, így nem fordulna elő ilyen súlyos félreértés. 

Holup Szilveszter: Belső folyamatszabályozás van. 
Úgy gondolja, hogy ez a terv – amely készül – nem kidobott pénz, várják meg ezt a 
pályázatot, esetleg kikerül belőle a meglévő épületek megszüntetése. Ha arra nem lesz mód, 
akkor be tudják adni felújításra a pályázatot. 

Bencze István polgármester: Továbbra is fenntartja, hogy a Körics Kft-nek nagyobb 
felelőssége van, mint az önkormányzatnak. Azzal bízta meg az önkormányzat, hogy 
pályázatot figyeljen és pályázatot írjon. Egyetlen ok miatt nem teljesült a szerződést, amit 
megkötöttek. Hogy jogkövetkezménye lesz-e még át kell gondolni. Kérdezi, hogy az 
esélyegyenlőségi tervvel hol tartanak? 

Holup Szilveszter: Kb. 20 % a készültség.

Dr. Vörös Andrea jegyző: Furcsának tartja, hogy annak ellenére, hogy december 22-én az 
önkormányzat részéről elküldtek minden anyagot, a közoktatási esélyegyenlőségi terv 
készültségi foka 20 % . Úgy gondolja, hogy ezzel a tervvel kicsit előrébb kellene tartani, 
tekintettel arra, hogy 2007. novemberében kötötték a szerződést, és ez év január 22-re 
végleges pályázati dokumentációt ígértek.

Bencze István polgármester: Bíróságra nem szeretné adni az ügyet, elfogadhatónak tartaná 
mindkét fél számára ha az esélyegyenlőségi tervet kompletten elkészítenék az önkormányzat 
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részére térítésmentesen. Kéri a Körics Kft. ügyvezetőjét, hogy az ajánlatot gondolják át. 
Megköszöni Holup Szilveszter ügyv. igazgató megjelenését. 

Bencze István polgármester: Szavazásra bocsátja azon határozat visszavonását, melyben a 
Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról döntött. 

A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

2/2008.(I.16.)Kt.számú 
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Magyarországi 
Operatív  Program  (KMOP)  keretében  meghirdetett  „Közoktatási  intézmények 
beruházásainak támogatása”  elnevezésű, KMOP-2007-4.6.1. kódszámú pályázatot 
nem nyújtja be, tekintettel arra, hogy az új épület bővítésére vonatkozó pályázati 
feltételeknek nem felel meg.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester: A Képviselő-testületnek most döntenie kell arról, hogy hogyan 
tovább. Egyértelműen elmondható, hogy a Körics Kft. nagy hibát követett el és tisztában van 
azzal, ha jogi útra terelődik az ügy, annak számukra kellemetlen következményei lesznek. 
Alapvető dolgokat nem csináltak meg a szerződéskötés előtt, hogy egyáltalán megfelel-e az 
önkormányzat a pályázati feltételeknek. Ha ezt tudják, akkor sem nyerték volna meg az 500 
milliós pályázatot, de akkor másképp alakítják, ebben az évben megpályázták volna az iskola 
felújítást és arra készíttettek volna terveket. Ha ezt a tervet a tervező befejezi, azt pár éven 
belül fel tudják használni. 

Varsányi Antal alpolgármester: Továbbiakra nézve javasolja, hogy ilyen nagy értékű 
pályázatok esetében a referens is tanulmányozza át a pályázatot, illetve a képviselők, vagy a 
bizottság tagjai közül jelöljenek ki egy személyt, aki átnézi. 
Egyetért azzal, hogy ezt a tervet be kell fejezni, vagy egy bizonyos szintig eljutni, mert 
később még elő tudják venni. Nem egy pályázatról azért csúsztak ki, mert nem volt kész terv. 
Van egy megbízási szerződés, és felelősséggel tartozik az önkormányzat a tervező felé. 

Bencze István polgármester: Amikor a hogyan továbbról beszélnek, a tervekről is dönteni 
kell. 

Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Miért kell folytatni a tervezést, nem tudni mire szól a 
következő kiírás és akkor ismét át kell terveztetni. Milyen szinten van jelenleg a tervezés? 

Fekete Miklós építész tervező: 2/3 részben készen vannak a tervek, jövő hétre teljesen készen 
lennének. 

Bencze István polgármester kéri a tervezőt, hogy a tervezés ezen stádiumában mit javasol? 

Fekete Miklós: A szerződésnek megfelelően készültek a tervek, mikor ez a bizonytalansági 
tényező közbeszólt. Javasolja, hogy az újabb koncepciónak megfelelően lehetne módosítani a 
tervet. Egyrészt szükségszerűvé vált, hisz azért készült el két éve a tanulmányterv az iskola 
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bővítésével, felújításával kapcsolatban. Kialakult az aelképzelés, hogy jobb körülmények 
közé kellene tenni az iskolát. Annyiban változna az új koncepció, hogy a szakmai 
programoknak megfelelően egy bővítésre kerülne sor, akkor ezt a tervet meg lehet tartani 
minimális átalakítással, egyébként is úgy lett tervezve,  hogy össze lesz kapcsolva a két 
épület. Az új iskolánál az a probléma, hogy meg kell teremteni azokat  a minimális 
feltételeket, amely az új iskolánál elő vannak írva, ezek a minimális feltételek már adottak a 
Széchenyi úti iskolában. Ezeket nem kell újból betervezni, szabadabban lehet koncentrálni a 
rendeltetési egységekre, a tantermekre. A kapcsolódó mellékhelyiségek (orvosi szoba, 
könyvtár szoba stb.) már megvannak, célszerű lenne a tantermekkel alakítani az új részt. 
Javasolja, hogy ezt a koncepciót megtartva, mint ahogyan a tanulmánytervben is szerepelt, - 
átgondolva az oktatási programot, annak megfelelően alárendelni a bővítést, illetve felújítást, 
amely az iskola korszerűségét eredményezi. Azt is lehet szakaszolni a pályázatnak illetve az 
anyagi kondícióknak megfelelően, pl szintenként, majd összekötni a két épülettömböt. 

Patonai Istvánné képviselő: Ha jól érti, ezt a tervet amely most 500 millió ft-os beruházásra 
készült  – kicsit átdolgozva – be lehet nyújtani arra a pályázatra, amelynek az önkormányzat 
megfelel? 

Fekete Miklós: Nem, mert ez a terv kifejezetten arra a pályázatra készült, azzal a 
koncepcióval, hogy új iskola létesül, az új iskolához szükséges helyiségekkel, amely a 
bővítéshez nem kell. 

Bencze István polgármester kérdezi, hogy ez az új helyzet, és a tervek elkészítése 
szakaszolva, megdrágítja-e a tervezés költségét? 

Fekete Miklós: Egyenlőre nem, ha kapnak megbízást ennek a tervnek a folytatására, úgy 
hogy bővítésre dolgozzák át, akkor nem változna a tervezési díj. 

Ambruska József képviselő: Lesz az elkövetkező években olyan pályázat, ami az eredeti 
koncepciónak megfelelően készülhet? Ha benne lesz a meglévő épületek megszüntetése 
feltétel, az önkormányzat a jövőben sem felel meg, teljesen új koncepciót kell kitalálni.

Patonai Istvánné képviselő: Az eredeti kiírásban nem szerepel feltételként a meglévő 
épületek megszüntetése? 

Bencze István polgármester: A Körics Kft. állítása szerint megváltoztatták a kiírást. 
Véleménye szerint benne volt, csak elkerülte a pályázatíró figyelmét. 

dr. Bencze Zoltán jogi előadó: A projekt értekezlet után megkereste a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséget, ahol azt a tájékoztatást adták,  hogy a pályázati kiírás a kiírás kezdete óta nem 
változott meg.

Bencze István polgármester: Kéri a képviselők véleményét abban  a tekintetben, hogy 
befejezze-e a tervező a tervezést átdolgozva bővítésre. Amennyiben lesz bővítésre pályázati 
lehetőség, ez a terv átdolgozható ?

Fekete Miklós: Ütemezhető, az új terv szerint.
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Bencze István polgármester: Ha ilyen módon írják ki, mint a jelenlegi, akkor csak bővítésre 
tudnak pályázni, legközelebbi pályázatkor tudnak egy alagsort és egy földszintet építeni. Ha 
nem fejeztetik be, akkor kárba vész az eddig végzett munka és kidobott pénz, nincs kész terv. 

Dr. Rókusfalvy Sylvia: Ha ezt a tervet áldolgoztatják bővítésre és nyernek a pályázaton, 
elkészül az alagsor és a földszint. Ez megoldja a problémát? Ha nem oldja meg, akkor hogyan 
tovább, mert ha bővítésre elnyernek pályázati pénzeket, akkor a bővítés tovább bővítésére 
biztosan nem kapnak állami pénzt. Nem tudni, hogy három hónap múlva milyen feltételekkel 
írnak ki pályázatot, lehet, hogy nem szerepel benne a meglévő épületek elbontása. 

Dr. Rostás Klára képviselő: Olyan pályázatot biztosan nem fognak kiírni, amelyben 500 
millió ft-ot nyerhet egy olyan település, akinek megoldott az iskolája. 500 millió ft-ot csak 
olyan település nyerhet, akinek nincs egyáltalán iskolája. Arra hiába vár az önkormányzat, 
hogy erre a tervre alkalmas pályázati kiírás megjelenik. Véleménye szerint bővítésre kell a 
terveket átdolgoztatni, hogy alkalmas legyen egy bővítésre vonatkozó pályázat benyújtására. 

Dr. Vörös Andrea jegyző: Ha a képviselő-testület az áttervezés mellett dönt, határozza meg 
pontosan, hogy a két iskola – Ságvári úti és a Petőfi téri – kiváltásáról van szó, étkező illetve 
melegítő konyha, vagy főzőkonyha kerüljön kialakításra. Ezek mellett a meglévő – Széchenyi 
úti –iskola épület akadálymentesítése és felújítása is szükséges lenne. Egy ilyen terv 
készüljön, mert akadálymentesítésre folyamatosan van pályázati lehetőség, lehet egyes 
pályázatokat összehangolni. Komplex módon kell megfogalmazni a célokat, úgy, hogy 
valamennyi problémára megoldást jelentsen.

Bencze István polgármester: Az elhangzottakat összegezve javaslatot tesz arra, hogy a 
Graform F.2 Kft. a január 30-i ülésre készítsen ajánlatot a jelenlegi terv átdolgozására. A 
továbbiakról a képviselő-testület a január 30-i ülésén döntsön. 

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő 
határozatot:

3/2008.(I.16.)Kt.számú 
Határozat

Dömsöd  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   GRAFORM  F2 
Tervező  és  Szolgáltató  Kft-vel  (székhelye:  Dömsöd,  Pf.116.;  képviseletében: 
Fekete Miklós ügyvezető- építész tervező szakmérnök) a Dömsöd, Széchenyi u. 9. 
szám alatti ingatlanon 12 tantermes általános iskola épület engedélyezési tervének 
elkészítésé  céljából  2007.  november  30-án  kötött  vállalkozási  szerződést 
módosítani kívánja olyan módon, hogy a már elkészült tervek felhasználásával a 
meglévő épület  bővítését  –  4  tanterem és  főzőkonyha  -  tartalmazza.  A tervező 
adjon  ajánlatot  a  meglévő  iskola  (Széchenyi  út  9.)  épület  rekonstrukciója, 
akadálymentesítése  terveinek  elkészítésére.  A  képviselő-testület  a  terveket  a 
későbbiek folyamán kiírandó pályázaton kívánja felhasználni.

A Képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy kérjen ajánlatot a 
vállalkozási szerződés módosítására.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2008. január 30.
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2.) Településrendezési szerződés tervezet és az ahhoz kapcsolódó tanulmányterv ismertetése
Előadó: Bencze István polgármester. 
(Írásbeli előterjesztés mellékelve)

Bencze István polgármester: Az Euroship Kft-vel kötött együttműködés következő lépése a 
településrendezési szerződéssel kapcsolatban szükséges néhány kérdés megbeszélése. Az Euroship 
Kft. projektje szorosan kapcsolódik a településrendezési tervhez. Az írásbeli előterjesztést a 
képviselők kézhez kapták. 

Dr. Vörös Andrea jegyző: A mai napon ne erről a konkrét szerződésről – a település rendezési 
szerződésről beszélgessenek. Ezt egyeztették az Euroship Kft-vel, az önkormányzat írásban átküldte a 
módosító javaslatait, összességében egyetértettek ezekkel a módosításokkal, a szövegszerű módosítást 
az Euroship fogja elkészíteni, a végleges, egyeztetett szöveg kerülne a képviselő-testület elé a január 
30-i ülésen. 

Kelemen Gábor Euroship Kft.: Azért kérte ezt a lehetőséget, mert negyedévente szeretné tájékoztatni 
a képviselő-testületet a projekt készültségéről, szeretne visszajelzéseket kapni. Bemutatja a projektet, 
térképen és rajzokon ábrázolva. 

Bencze István polgármester megköszönte a tájékoztatást. A Képviselő-testület a tájékoztatást 
követően határozatot nem hozott. 

3./ Dr. Rókusfalvy Sylvia sürgősségi indítványa
Előadó:  Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Az előterjesztését kiegészítve a sürgősségi indítvány támogatására, 
mert az egészségügyi törvény egy nemzeti érték, amelyet nem szabad veszni hagyni, úgy gondolja, ha 
a parlament elfogadná az új törvényt, azzal évtizedekre tönkre tennék a magyar egészségügyet.  

Bencze István polgármester egyetért a sürgősségi indítványban foglaltakkal. A térségben két 
képviselő tevékenykedik, mindkettő részére eljuttatják a testület döntését.

Az előterjesztéshez érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú döntéssel 
meghozta a következő határozatot:

4/2008.(I.16.) Kt.számú 
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Rókusfalvy Sylvia 
által  az  egészségügyi  törvény  módosítása  kapcsán  megfogalmazott  levelében 
foglaltakkal egyetért.

Felkéri Pánczél Károly és Végh Tibor országgyűlési képviselőket, hogy a törvény 
javaslat ismételt szavazása kapcsán nemmel szavazzanak.

A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy Pánczél Károly és 
Végh Tibor országgyűlési képviselőket erről értesítse.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2008. január 31-ig
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4./   Katanics Sándor r. ezredes kinevezésének támogatása  
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester elmondja, hogy Hetesi László rendőrkapitány nyugdíjba vonulását 
követően új rendőrkapitány kinevezésére kerül sor, Katanincs Sándor r. ezredes személyében, aki az 
elmúlt héten személyes látogatást tett a polgármesteri hivatalban. Határozott, nagyon precíz, 
fegyelmezett és tudatos egyéniség. Tudomása van arról, hogy az önkormányzat a Dömsödön 
szolgáltatot teljesítő rendőröket az éjszakai szolgálatért plusz támogatásban részesíti, első 
intézkedéseként ezt leállította. Nem ért egyet azzal, hogy a rendőrök a fizetésükön kívül külön 
juttatásban részesüljenek. Szóba került az önkormányzat udvarán lévő – közelmúltban kiürített – 
szolgálati lakást, melyet tavasszal rendőri szolgálati lakás céljára felújít az önkormányzat. Ezt az 
ajánlatot pozitívan vette az önkormányzat részéről. 

A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú 
döntéssel meghozta a következő határozatot:

5/2008.(I.16.) Kt.számú 
Határozat

Dömsöd  Nagyközség  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Pest  Megyei 
Rendőrfőkapitány felkérésére az alábbi határozatot hozza.
A  képviselő-testület  támogatja  Katanics  Sándor  r.  ezredes  ráckevei 
rendőrkapitánnyá történő kinevezését.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

5./   Az AVOP-3.5.2-2006-09-1655/304. kódszámú "Kis Petőfi fa környezetének   
rehabilitációja és környezeti értékeinek bemutatása" című pályázat végrehajtása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.) 

Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az önkormányzat az AVOP-
LEADER pályázat keretében 2.400 millió Ft-ot nyert 2006. évben a Kis Petőfi fa környezetének 
rehabilitációjára. A pályázati cél megvalósításához a Kis Petőfi fát ki kellene vágni. A képviselőkben 
megfordult, hogy nem biztos, hogy ki kell vágni, ezért egy újabb szakvéleményt kértek, mely 
szakvéleményt a képviselők megkapták. 

Dr. Rostás Klára képviselő: Ez a képviselő-testület az előző ciklusban működő testülettől készen 
kapott egy döntést, hogy a Kis Petőfi fát ki kell vágni és helyére környezeti értékeket bemutató 
tanösvényt kell létesíteni. Dömsödnek van számos természeti értéke, de nem annyi, hogy 
meggondolatlanul, átgondolatlanul megszabaduljanak egy-egy értéktől. 
Ezért javasolta, hogy kérjenek egy újabb szakvéleményt, mert az egy meglévő szakvélemény egy 
olyan szakértőtől keletkezett, aki megkapta a fakivágás jogát. A második szakvélemény lehetővé teszi, 
hogy a fát nem kivágva, hanem a gyógyítás irányába azt megőrizni. Úgy gondolja, hogy a pályázaton 
elnyert pénzösszeg nem ér annyit, mint ha elveszítenék a fát. Továbbra is úgy gondolja, ha 
megmenthető, akkor ne vágják ki a fát. 

Varga László tanácsos szóban is ismerteti a szakértői véleményt, a fa megmentésével járó 
veszélyeket, illetve a fa megmentésének lehetőségét. A fa megmentésének várható költsége 450-500 e 
Ft. körül lenne. (3 éves kezelés, fa kikötése stb.) Ma dönteni kell a fa kivágásáról vagy 
megmentéséről, a pályázat két mérföldköves, az első határideje február 1., ami azt jelenti, hogy a 
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felvett előleggel el kell számolni, ami mögött konkrét teljesítésnek kell lenni, (fa kivágása, esetleges 
pótlása) 

Dr. Vörös Andrea jegyző: 2008. december 31-ig lehet a pályázat módosítást kitolni, egyszer már 
módosították. 
Pontosítja, hogy nem 2.400 e Ft.az elnyert pályázat, ebből a saját forrás 300 e Ft., az önkormányzat 
mind a fakivágásra, mind a tabló készítésre, és az egyéb munkára megkötötte a vállalkozási 
szerződést, a pályázati szerződést lehet módosítani abban a vonatkozásban, hogy a pályázat a fa 
kivágására, új fa ültetésére és egy tanösvény kialakítására vonatkozott 

Dr. Rostás Klára képviselő: A villámcsapás következményeit már nagymértékben kiheverte a fa, 
regenerálódott, véleménye szerint elhamarkodott volt a döntés, több érv is szól amellett, hogy az 
elhamarkodott döntést végre kell-e hajtani. Megfontolandó, ha hibás, vagy nem kellően megfontolt 
döntés született, hogy a végrehajtáshoz feltétlenül ragaszkodjanak-e. 

Varsányi Antal alpolgármester: Tudomása szerint a XIX. sz. végén ültették. A fa a negyvenes években 
szenvedett villámcsapást, azóta korhadt ágak szakadnak le róla. Ennél még kellemetlenebbül érinti a 
települést, ha a Petőfi fát kell majd egyszer kivágni. Veszélyes a szakértői véleménnyel szemben a fa 
meghagyásáról dönteni, hisz a fa közvetlen szomszédságában van egy gyermekeket is üdültető 
létesítmény, egy esetleges vihar alkalmával egy ág letörhet és súlyos következményeket okozhat. 

Dr. Rókusfalvy Sylvia: Az előző ülésen egyetértett a szakvélemény megismétlésével, most azonban a 
fakivágás mellett fog dönteni, mert a szakvélemény amellett van. Azzal tudnák pótolni részint ezt a fát, 
ha Dömsöd területén számos fát ültetnének. 

Patonai Istvánné képviselő: Nem támogatja a fa kivágását. 

Rostás Klára képviselő: A vizsgálat arra vonatkozott, hogy a fa túlélését megvizsgálja és a szakértői 
vélemény ennek nem mond ellent. A szakértői vélemény azt támasztja alá, hogy a fa életét meg lehet 
menteni, gondos, kitartó munkával. Tévedés volt a pályázatot benyújtani. 

Varsányi Antal alpolgármester: Ha a Petőfi fáról lenne szó, támogatná, amíg lehet alá kell támasztani, 
de ez a fa úgy lett ültetve, születése óta selejt, csavart növésű fa. Javasolja, hogy a Duna-parton 
őshonos fákat telepítsenek. Nincs olyan erkölcsi értéke, hogy ennyire ragaszkodjanak hozzá. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a korábbi ülésen hozott határozatának megerősítését, a Kis Petőfi 
fa kivágását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő 
hatátrozatot: 

6/2008.(I.16.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az AVOP-3.5.2-2006-09-
1655/304.  kódszámú  "Kis  Petőfi  fa  környezetének  rehabilitációja  és  környezeti 
értékeinek  bemutatása"  című  pályázatát  fenntartja,  és  a  pályázat  végrehajtását 
folytatja.

A képviselő-testület 119/2006. (V.31.) Kt.számú határozatát a fa állapotról készüt 
szakértői  vizsgálatok  eredményének  megismerését  követően  megerősíti,  és  a 
tulajdonában lévő dömsödi 207 hrsz. alatti ingatlanon lévő kocsányos tölgy ("Kis 
Petőfi fa") kivágását végrehajtja.
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Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Képviselői hozzászólások:

Patonai Istvánné képviselő: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy január 22-én Kazinczi 
prózamondó versenyt szerveznek az általános iskolában, melyre a képviselő-testület tagjait ezúton is 
meghívja. Ezt követően tájékoztatást adott a Kunszentmiklóson – 12-14 iskola részvételével – a 
közelmúltban megrendezett komplex tanulmányi verseny eredményéről, ahol a dömsödi gyerekek 
nagyon szépen szerepeltek. 

Ezt követően Bencze István polgármester tájékoztatta a képviselőket a „Dömsöd Díszpolgára” 
Vecsési-Bazsonyi házaspárnál – Bazosnyi Arany születésnapja alkalmából – tett tett látogatásáról. 

Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 

Kmf. 

B e n c z e    István                              Dr. Vö r ö s   Andrea
                                   polgármester                                   jegyző
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