
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én 
megtartott ülésén.

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.

Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a 14 képviselőből 10 képviselő jelen van, az ülés határozatképest, azt 
megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következő határozatot:

86/2008.(VI.25.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3. A közművelődési intézmények beszámolója, a Dömsödi Hírnök önkormányzati 

újság főszerkesztőjének beszámolója
4. A nevelési-, oktatási intézmények beszámolója
5. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 

4/2008.(II.15.) rendelet módosítása
6. A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról 

szóló rendelet megalkotása
7. A közterületek használatáról szóló 20/2003.(XII.18.) rendelet módosítása- a 

Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi 
észrevétele

8. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(III.29.) rendelet 
módosítása

9. Számvevői jelentés az önkormányzatot 2007. évben megillető normatív 
hozzájárulás és normatív részesedésű SZJA elszámolásának ellenőrzéséről

10. Az Egészséges Egészségügyért Önkormányzati Társulás- háziorvosi ügyeleti 
ellátás tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról

11. A dömsödi 714/2 hrsz-ú (Bajcsy-Zs út 5.) bérlakás értékesítése
12. A Dömsödi Tűzoltó Egyesület részére gépjármű adományozása
13. A Dömsödi Tűzoltó Egyesület részére önkormányzati címer használatának 

engedélyezése
14. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)



A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következő 
határozatot:

87/2008.(VI.25.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Varsányi Antal alpolgármester kérdezi, hogy milyen stádiumban van a Dömsöd-Apaj 
közoktatási intézményei társulás alapítás? Kérdezi továbbá, hogy a rendőrkapitány mivel 
indokolta, hogy Dömsödről elvezényelt egy létszámot?

Bencze István polgármester: Az intézményi társulás alapításának hivatalos lépcsői közül 
lezajlott tantestület és a szülői közösség tájékoztatása az iskolában, tegnap az óvodában is 
ugyanez megtörtént, mindkét intézményben mindkét fórum egyhangúlag támogatta a 
kezdeményezést. 
Az Oktatási Hivatal a szakértőre megtette javaslatát, akinek felkérése folyamatban van. 
A rendőrkapitány Balázs Csabát vezényelte július 1-től ideiglenes jelleggel Kiskunlacházára, 
miután ott egy rendőr teljesít szolgálatot és szükség van még egy rendőrre. Ígéretet tett arra, 
hogy az újoncok közül egyet Dömsödre vezényel. 

Lázár József képviselő: Az RSD. Bizottság ülésén volt-e szó a Duna-ág kotrásáról? KDV. 
Hulladékhasznosítási Társulás ülésén miről volt szó.

Bencze István polgármester: A KDV Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén elhangzott, hogy 
Várpalota negatív hozzáállása komoly probléma, jogi útra terelik, nem lehet hagyni, hogy 
Várpalota miatt meghiúsuljon a projekt. A kész terveket – ennek kivételével benyújtották, a 
Várpalotán tervezett létesítményre pedig szolgáltatót keresnek.
A Duna-ág kotrással kapcsolatban: A tervek jórészt elkészültek, a gondot az  jelenti, hogy hol 
helyezzék el az iszapot. Keresik a megoldást. 

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

88/2008.(VI.25.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló tájékoztatását.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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3./ A közművelődési intézmények beszámolója, a helyi újság főszerkesztőjének 
beszámolója 
Előadó: intézményvezetők
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

a./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ

Bencze István polgármester: A Bizottság ülésén részt vett, kéri amennyiben kiegészítés van, 
azt tegye meg az intézményvezető. 

Patonai Istvánné OB: elnöke: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt 
tartalmas, jó beszámolónak tartja és elfogadásra javasolja. 

Varsányi Antal alpolgármester: Jónak tartja a beszámolót, a beszámoló tartalmas, s ami 
mögötte van, az is tartalmas. A két közhasznú dolgozó véglegesítésére keressék a lehetőséget, 
és próbálják megoldani. Dicséret illeti az OMK-ban folyó munkát, tartalmas, színvonalas, 
nagy tömegeket megmozgató rendezvények is vannak. Gratulál a munkához. 

Bencze István polgármester: Július 1-től a két szóban forgó közhasznú foglalkoztatott közül 
az egyiket állományba veszik, a másik alkalmazottat pedig január 1-től. Megköszöni a 
munkát, komoly feladatot láttak el az elmúlt évek során és a jövőben ezt várják. 

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

89/2008.(VI.25.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve az 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, a Petőfi Sándor Oktatási és 
Művelődési Központ vezetőjének beszámolóját elfogadja.

Felelős: Csikós Lászlóné intézményvezető
Határidő: azonnal

b./ Nagyközségi Könyvtár

Bencze István polgármester:  Dicséret illeti a könyvtár munkáját is, több könyvtári tagtól 
érdeklődött a könyvtár munkájáról és az ott folyó munkát pozitívan értékelik. 

Patonai Istvánné OB. elnöke: A bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja. Bizottsági ülésen felmerült a könyvtárközi kölcsönzés tekintetében az a kérdés, 
hogy nem lehet-e a költségek egy részét az olvasóra hárítani, mert a postaköltség megemeli a 
kölcsönzés költségét. Azóta kiderült, hogy ezt nem lehet, ha az olvasó olyan könyvet kér, ami 
nincs meg, azt a könyvtárnak könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítani kell plusz költség nélkül. 

Lázár József képviselő: Mindkét intézmény beszámolójában említik, hogy a tetőszerkezet 
nem megfelelő, ezen kívül meleg az épület, próbáljanak meg olyan megoldást keresni 
hogy hűvösebb is legyen, akár légkondicionáló beszerelésével. Ne folyjon be a víz az irodába. 
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Csikós Lászlóné OMK. igazgató: Szemerkélő esőnél nincs probléma, de egy kiadósabb eső 
alkalmával mindig úszik az iroda, a képek a falon, a telefon stb. 

Bencze István polgármester: Megnézik a beszámolóban említett hiányosságokat, (beázás, 
nagyterem parketta) és megteszik a szükséges lépéseket. 

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

90/2008.(VI.25.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve az 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, a Nagyközségi Könyvtár 
beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szabó Andrea vezető könyvtáros
Határidő: azonnal

c./ Dömsödi Hírnök

Bencze István polgármester: Előzetes elmondja, hogy véleménye szerint a települési újságok 
közül a Dömsödi Hírnök az egyik legszínvonalasabb lap, tetszik,hogy az utóbbi időben több 
saját írás is megjelent a lap hasábjain, gondol itt arra,hogy több olyan embert megszólaltatnak 
– és ezt aj övőben is várja – akinek a véeménye meghatározó a településen. Jó lenne, ha 
minden hónap 20-ig leadják a cikket és a lapzártát komolyan és szigorúan betartani. Szeretné, 
ha a következő lapnál ezt már érvényesítenék. 

Patonai Istvánné OB. elnöke: A Bizottság a Dömsödi Hírnök beszámolóját megtárgyalta, azt 
elfogadásra javasolja. 

Varsányi Antal alpolgármester: Örül, hogy gyermekekkel – óvodával, iskolával – 
kapcsolatban több cikk megjelenik, de örömmel venné, ha egy-egy képviselőt is 
megszólaltatna a szerkesztő pl. egy-egy döntést megelőző vitáról, arról, hogy mi alapján 
alakítja ki véleményét az adott képviselő, ez is fontos lenne. Az újság közvetlen hangvételű, 
de úgy gondolja, hogy inkább gyermek centrikus, túlsúlyban van az óvodás, iskoláskorú 
gyermekekkel kapcsolatos cikk. A testületi üléseken nincs a lakosság részéről érdeklődés, de 
jó lenne, ha tájékozódhatnának a téves értelmezés elkerülése érdekében.

Bencze István polgármester: Erre gondolt, képviselők, külsős bizottsági tagok, 
intézményvezetők stb. megszólaltatása. 

Vass Ilona főszerkesztő kéri a jelenlévőket, ha valakinek vannak olyan gondolatai, amit a 
Hírnök hasábjain szeretne megosztani, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-
testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
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91/2008.(VI.25.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve az 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, a Dömsödi Hírnök 
főszerkesztőjének beszámolóját elfogadja.

Felelős: Vass Ilona főszerkesztő
Határidő: azonnal

4./ Nevelési-Oktatási intézmények beszámolója
Előadó: intézményvezetők

a./ Gr.  Széchenyi István Általános Iskola 

Bencze István polgármester: Az anyagot elolvasva, megállapította, hogy egy tartalmas, 
átfogó beszámolót készített az iskola. 

Patonai Istvánné OB. elnöke: A Bizottság a beszámoló megtárgyalta, tartalmas anyagnak 
véli, részletekbe menő, különösen a hozzá kapcsolódó mérési anyaggal együtt, amelyből 
kiderül, hogy a kompetenciamérések alapján a községi iskolákhoz képest Dömsöd az átlagon 
felül van, sok esetben a városi iskolákat közelítik meg a teljesítmény tekintetében, ez az iskola 
és a nevelők munkáját minősíti. Bizottsági ülésen egyetlen megjegyzése volt, a 10 %-os 
órakedvezmény megvonás következtében a szakkörök száma lecsökkent, a még működő 
szakköröket próbálják arányosabban elosztani az alsó és felső tagozat között. 

Bencze István polgármester: A kompetencia méréssel kapcsolatban valóban a községek 
átlagához képest felette vannak, de van hova javulni, mert az országos átlag alatt vannak 
szinten mindenhol. Ne csak a községekhez mérjük magunkat, hanem az országos átlaghoz is. 
Amennyiben a közoktatási intézményi társulás alapítását a képviselő-testület jóváhagyja, 
bízik abban, hogy a plusz anyagiak, amelyek megjelennek az iskola költségvetésében, azok ez 
irányba fogják elmozdítani az iskolát. A társulással kapcsolatban a tantestületben kételyek 
merültek fel egzisztenciális téren a jövővel kapcsolatban, de ilyentől nem kell tartani. 
Egyébként pedig minden mutató arra utal, hogy a dömsödi általános iskola nem rossz iskola, a 
pedagógusok és az iskola vezetése jó minőségben látja el feladatát, de van mit fejlődni. 

Varsányi Antal alpolgármester: A felmérés alapján a 8. osztály mindenben felülmúlja a 
községi iskolákat. 
El kell jutni – ha pályázattal nem is – hogy a fűtést korszerűsíteni kell, a folyosó ablakok 
nagyon rossz állapotban vannak, évente legalább egyet-egyet ki kellene cserélni, ez százezres 
nagyságrend, valahogy ki kellene szorítani, míg balest nem következik be. 

Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: A beszámolóban a képviselők felé érzi a kérést, hogy 
legyen főállású gyermekvédelmi felelős az iskolában, úgy gondolja, hogy nagyon jó a 
gyermekjóléti szolgálat, szorosabbra kellene fűzni a kapcsolatot, jobban bevonni a munkába.

Patonai Istvánné képviselő: Célkitűzések között szerepel a fegyelem, mint ismert a fegyelem 
ami az iskola jó hírneve ellen van, de ezt országos tendencia, jelenség, az agresszió, a 
durvaság egyre elterjedtebb és ez fontos célkitűzés hogy ez ellen tegyen az iskola. 
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Mészáros Pálné iskola igazgató: A beszámoló érinti a csoportlétszámot is, a beszámolóval 
együtt előterjesztést tett, abban is dönt a testület? 

Bencze István polgármester: Szavazás az iskola beszámolójára vonatkozik, azzal, hogy a 
2008/2009. tanév csoportlétszámáról a következő, illetve egy későbbi ülésen döntenek. 

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

92/2008.(VI.25.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve az 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, a Gróf Széchenyi István 
Általános Iskola 2007/2008. tanévről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Mészáros Pálné igazgató
Határidő: azonnal

b./ Nagyközségi Óvoda

Bencze István polgármester a beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy az – az előző 
évekhez hasonlóan most is – tartalmas, precíz, részletes. Az óvoda komoly munkát végez nem 
kis gondokkal megküzdenek a problémákkal. 

Orosz Lajosné óvodavezető elmondja, hogy Orosné Dávid Ildikó pályázott a kiskunlacházi 
vezető óvónői állásra és nem született döntés az egyenlő szavazatok miatt. Újabb – gyorsított 
eljárással – pályázatot írnak ki, szeretné tudni a csoport tervezés szempontjából, hogy ez mit 
takar, augusztus 1. előtt nem lehet az állást betölteni, s nem tudja hogyan számoljon az óvónői 
létszámmal. A kolléganő nem csak csoportvezető óvónő, hanem a Minőségbiztosítási Csoport 
vezetője, tagóvoda vezető, hiánya sok gondot fog okozni. 

Bencze István polgármester: Megkeresi a kiskunlacházi polgármestert megkérdezik a 
szándékot. 

Varsányi Antal alpolgármester: Nem lehet rövidített pályázati eljárásban lebonyolítani, 
ugyanúgy a határidőket be kell tartani. Orosnénak döntenie kell, akar-e Dömsödön maradni 
vagy nem, ha ismét pályázik, akkor tudomásul kell venni a döntését. Dömsöd ne függjön a 
kiskunlacházi testülettől, Orosnét választás elé kell állítani, jön dolgozni vagy nem, ez 
elvárható. 

Bencze István polgármester: Véleménye szerint egyelőre számítani kell a munkájára, s azt is 
tudomásul kell venni, ha ismét pályázik és esetleg 3-4 hónap múlva Ő nyeri a pályázatot, 
akkor el fog menni  Dömsödről. 

(Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő az üléstermet elhagyta, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 

Orosz Lajosné óvodavezető: Az intézményi társulással kapcsolatban elmondja, hogy az 
alkalmazotti közösség és a szülők közössége is egyhangúlag támogatja a Dömsöd-Apaj 
intézményi társulás alapítását. 
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Patonai Isstvánné OB. elnöke: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt 
elfogadásra javasolja. Áldásosnak tartja a Bizottság a logopédus tevékenységét, bíznak abban, 
hogy hatását az iskolában is érezni fogják. 

Dr. Rostás Klára képviselő:  Az óvodavezetőhöz intézi a következő kérdést. A Dózsa Gy. úti 
óvodában a csoportok nagy többségében meghaladják a huszonötös létszámot, a dabi óvoda 
épületében alacsonyabb a csoportlétszám. Nem lehetne áthelyezni gyerekeket, hogy 
kiegyenlítődjön a létszám? 

Orosz Lajosné óvodavezető: Nem lehet, mert a nagyobb testvér a Dózsa Gy. úti óvodába jár, 
amikor belép a kisebb testvér, ebbe az épületbe veszi fel őt is, hogy ne szakadjanak el 
egymástól, illetve a nagyobb testvér hozza a kisebbet. A szülői igényeket próbálták 
figyelembe venni. A dabi óvodában a csoportszobák méretei sokkal kisebbek, mint a Dózsa 
Gy. úti óvodában, ezért is alacsonyabban a létszámok. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
megköszönte a óvoda munkáját és szavazásra bocsátotta a beszámolót. 
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

93/2008.(VI.25.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve az 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, a Nagyközségi Óvoda 
2007/2008. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: azonnal

c./ Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bencze István polgármester: Szerencsés helyzetben van a művészeti iskola, hogy olyan 
produkcióval zárják le a mindenkori tanévet, ami alapján le lehet mérni az előrehaladást. 
Személyesen is részt vett mindhárom rendezvényen, ahol megállapíthatta, hogy a tanulók 
elsajátították a tananyagot. 

Köntös Ágnes igazgató: A Bizottsági ülésen elhangzott igénynek megfelelően átadja a 
képviselőknek azt a táblázatot, amely tartalmazza a tanulólétszámot feladat-ellátási helyek 
szerint. 

Bencze István polgármester: A társastánc oktatás terén szülői körben kialakult személyes 
vitáról tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy Dömsödről 20-25 gyermeket áthordanak a 
szülők Tassra, a Kiskunlacházi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozatára, 
a tánctanár személyére tekintettel. 

Varsányi Antal alpolgármester kérdezi, hogy a tánctanár – akinek kedvéért Tassra viszik át a 
gyerekeket –Dömsödön nem vállalna oktatást?

Köntös Ágnes igazgató: Ahhoz kihelyezett tagozatot kellene Dömsödön indítani, ami a Dezső 
Lajos AMI mellett kissé furcsa lenne. 
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Varsányi Antal alpolgármester: A tanévzáró alkalmával körbe járta az épületet, véleménye 
szerint nem alkalmas az épület zeneiskola céljára több szempontból, pl. a fekvése az 51-es út 
mellett. Lepusztult az épület, az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé a 
jelentősebb felújítást. A gumikat – amelyek még a bölcsőde idejében lettek kihelyezve az 
udvarra, el kellene távolítani. 

(Dr. Rókusfalvy Sylvia visszatért az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma: 10 fő.) 

Varsányi Antal alpolgármester: A beszámolót egyébként jónak tartja, hatékony, megfelelő 
színvonalú munka folyik a művészeti iskolában. Gratulál. 

Lázár József képviselő: Gratulál a társastánc tagozat produkciójához, valóban színvonalas az 
oktatás. A vitát majd eldönti az idő, amikor azok a versenyzők is beérnek, akik most alsó 
tagozatosok. 

Köntös Ágnes: Az intézményi minősítés során  a társastánc vezető értékelője a tánctanár 
munkáját nagyon jónak értékelte, véleménye szerint ebben a tanárnőben benne van a jövő. 
Pedagógiailag, mindenféle szempontból kifogástalan munkát végez. 
Két éve dolgozik Dömsödön, előtte nem volt állandó és megfelelő végzettségű tanár. 
Mindent megtesznek egyébként, hogy takarékosan működjön az intézmény. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte az intézmény munkáját, és szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

94/2008.(VI.25.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve az 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, a Dezső Lajos Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2007/2008. tanítási évről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: azonnal

5./ Az önkormányzat és intézményei 2008.évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II.15.) sz. 
rendelet módosítása
Előadó: Bencze István
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: 96 millió ft. plusz forrás jött a költségvetésbe, ezzel 
szemben a főösszeg 60 millió ft-tal nőtt. Enne oka egyrészt, hogy jelentős központi támogatás 
érkezett, amellyel csökkenteni lehetett a forráshányt, 96 millió ft-tal több pénz jött, de csak 60 
millió ft-tal nőtt a főösszeg, ez abból adódik, a 2007-ről áthúzódó fél 13. havi illetmény 
fedezetét év közben kapják meg és be tudták építeni a 2008. évi bérintézkedésekre, amit idáig 
leközölt pótelőirányzatként az Államkincstár, ez 27-28 millió ft-os nagyságrend. Másrészt a 
2007. évi normatíva és SZJA. elszámolás után kapott kiegészítést az önkormányzat. Még egy 
kiegészítés érkezett, azok az önkormányzatok, akik személyi jövedelemadó kiegészítésben 
részesülnek, az éves elszámolás után fennmaradt keretet még szétosztják a kiegészítésre 
szorult önkormányzatok között. Ebből a két forrásból kapott az önkormányzat némi pénzt. Az 
eddig megjelent pályázati pénzek is beépítésre kerültek. Megjelentek azok a pénzek is, 
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amelyeket szociális, illetve jövedelempótló támogatásra igényeltek és pótlólag beépítenek a 
költségvetésbe. 
Az előző ülésen elhangzott az OMK-ban lévő két közhasznú foglalkoztatott kinevezése, mert 
hosszú távon a közhasznú foglalkoztatás nem a legjobb megoldás az intézmény működtetése 
szempontjából. Létszámnövekedés nem jelentkezik a Művelődési Házban. (A tájékoztató 
táblában, mely nem része a rendeletnek, bemutatják a közhasznú státusból kinevezett 
munkakör következő évi anyagi vonzatát.) Ha betöltik az álláshelyet, a következő évi 
költségvetést ki kell egészíteni a bérkeretükkel. Miután egy főről van szó, a koncepció 
tárgyalásakor idehozzák, a gondnoki létszámot is egyről kettőre emelik, bemutatják majd 
annak mi lesz az anyagi vonzata. Nem tudni még, jövőre hogyan alakul a bértábla, nincsenek 
a konkrét személyek besorolva a megfelelő helyre, csak azokkal az információkkal tudnak 
dolgozni, amit a közhasznú foglalkoztatásnál látnak, kinek mi a végzettsége és mennyi a 
szolgálati ideje.

Sallai Gábor GMF. Bizottság elnöke: Először volt pozitív történése a pótkiegészítéseknek, 
hisz nem mindig kapják meg a fedezetét annak, amit feladatként az önkormányzatra rónak. 
Ezzel együtt a Bizottság a rendeletet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Elmondja még, hogy a Közigazgatási Hivatal 
törvényességi észrevételt tett a költségvetési rendelettel kapcsolatban, egyik az 
illetményalappal kapcsolatos, másik észrevétel, hogy nem tartalmaz a költségvetés tartalékot. 
Az államháztartási tv és a költségvetési tv. értelmében nem kötelező tartalékot tervezni. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: A törvényességi észrevétellel kapcsolatban elmondja, hogy 
egyeztették a kistérségi belső ellenőrrel, illetőleg a törvényességi főosztály referensével, aki 
egyetértett az önkormányzat reagálásával, a főosztályon is megoszlanak a vélemények a 
tartalék képzés kötelező, illetve nem kötelező jellegéről. A törvényességi észrevételt a 
költségvetési tartalék kötelező képzése tekintetében nem javasolja elfogadásra.

Bús András képviselő: Ez a költségvetési anyag összeállítás jelentős plusz  munkával járt, 
szeptember 15. a határidő, miért terjesztették már most a testület elé? 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az OMK. kérése létszámbővüléssel jár, ezért kellett a 
képviselő-testület elé hozni, emellett egy lépcsőben bemutatják azokat az eseményeket, 
amelyek eddig történtek, emellett jött a törvényességi észrevétel is. Könnyebb így most, mert 
a könyvelésben, a nyilvántartásokban át tudják vezetni és kisebb módosítást kell szeptember 
15-ig eszközölni. 

Bencze István polgármester: Alapos és kellően alátámasztott előterjesztést készített a 
Gazdasági iroda, mindenki számára érthető. 

Varsányi Antal alpolgármester a GMF. Bizottság elnökének véleményét kérdezi. 
Támogatják-e az OMK. igazgatójának kérését.

Sallai Gábor GMF. Bizottság elnöke: A mérlegszerű kimutatás a kiegészítés növekménye a 
mérlegben hol jelenik meg,. A hitelállomány majdnem a felére esett vissza, pozitívum, hogy 
ezek a kiegészítések erre fedezetet nyújtanak, ez pozitív dolog. Emellett probléma, hogy nem 
jönnek be a helyi adók, óriási a kintlévőség, a kifizetetlen számla állomány is gyarapodik. 
Nyáron a dologi kiadások nőnek, intézmények karbantartása, falújítása  stb. Ennek ellenére 
pozitívnak értékeli, hogy a kiegészítések megérkeztek. 
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Az álláshelyről külön a GMF. Bizottság nem beszélt, szóba került az ülés elején. 

Bencze István polgármester: Olyan nagyságrenddel tartozik néhányadózó, hogy szinte 
tragikus az önkormányzat gazdasági helyzete. Elsősorban gépjárműadó tekintetében van 
hatalmas kintlévőség. A kifizetetlen számlák gyarapodnak. A legnagyobb adóssal nem tudnak 
kapcsolatba sem lépni, hogy az idei adó megfizetésére kompromisszumot ajánlanának az 
adóhátralék rendezéséhez. Az elmúlt évi tartozás a bírósági végrehajtónál van, a jelzálogot az 
ingatlanra ráterhelték, ennél tovább nem nagyon tudnak menni. A bírósági végrehajtót 
megkeresik, hogy a végrehajtás milyen stádiumban van. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-
testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendelet:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2008.(VI.26.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.15.) 
rendelet módosításáról

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2008. június 26. 
A rendelet hatályba lépésének napja: 2008. június 26

6./ Helyi jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról szóló rendelet 
megalkotása
Előadó: dr. Bencze Zoltán jogi előadó
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Dr. Bencze Zoltán jogi előadó: A rendelet-tervezet annak megerősítése, hogy a korábbi 
megyei tanácsi határozatokkal kialakított védett természeti értékek (Petőfi fák és a Kis Duna) 
védettségét változatlan feltételekkel megőrzi a képviselő-testület. 

Ispán Ignác TFB. Elnöke: A Településfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, 
támogatja mindkét terület védettségének további fenntartását. A bizottság álláspontja, hogy a 
régi piac területét rendbe kellene tenni, a padokat eltávolítani. A területen földelszállítás, 
teremrendezés folyik, nem tudja milyen céllal. Voltak korábban táblák kihelyezve, amelyek a 
természetvédelmi területet jelölték, ezeknek mi lett a sorsa, hová lettek? Tatárhegyi erdővel 
kapcsolatban, közel van a szeméttelephez, a kerítésen kívüli rész  nagyon szemetes. Vagy a 
kerítést kellene megmagosítani, vagy a Bio-Pannónia Kft-t rábírni, hogy szedjék össze 
időnként a kerítésen kívüli területen is a szemetet. 
Újabb természetvédelmi területbe vonás elég nehéz dolog, gondolt itt a Bizottság a Duna felső 
szakaszára.

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Most készül a Tókerti terület rendezési terve, annak 
jóváhagyása a képviselő-testület hatásköre. A rendezési terv készítésének folyamatában az 
egyeztetés során erre ki lehet térni, a tervezőkkel egyeztetni kell az önkormányzat igényeit. 

Bencze István polgármester: Engedélyezte, volt ott egy nagy gödör, azt betöltik és 
elegyengetik, hogy egy rendezett terület alakuljon ki. Egyetért azzal, hogy a betonpadokat 
eltávolítsák. A Tatárhegyi erdőt a közhasznú munkások időnként össze szokták takarítani. 
Július folyamán lesz egy tárgyalása a Bio-Pannónia Kft. ügyvezető igazgatójával, akkor 
felveti ezt a problémát is. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel megalkotta a következő rendeletet:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2008.(VI.26.) rendelete
A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2008. június 26. 
A rendelet hatályba lépésének napja: 2008. július 1.

7./ A közterületek használatáról szóló 20/2008. (XII.18.) sz. rendelet módosítása – 
Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele
Előadó: dr. Bencze Zoltán jogi előadó
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Dr. Rostás Klára ÜB. elnöke:  Megemlíti, hogy rövid időn belül ez a harmadik rendelet, 
amelyet törvényességi kifogás miatt felsőbb szerv korrigálásra szólítja fel az önkormányzatot. 
Ez felveti azt az igényt, hogy elébe kellene menni a törvényességi észrevételeknek és 
megvizsgálni saját hatáskörben, megfelelnek-e. 
Egyébként a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 

Bencze István polgármester: 2003-as rendelet módosításáról van szó, a Közigazgatási 
Hivatalok átszervezése folytán most van erre kapacitás, hogy végig ellenőrizzék a helyi 
rendeleteket, várható még újabb észrevétel. Felsőbb jogszabályok változnak, melyeket 
követni kell. Ebben a konkrét rendeletben a módosítást nem tartja olyan súlyos problémának. 

Dr. Rostás Klára képviselő: Az alkotott rendeleteket a képviselő-testület kell, hogy 
felelősséggel viselje, ha ebből a törvénytelen rendeletből kártérítési igény merül fel, akkor a 
testületnek kell helytállnia. A törvényességre a jegyző kell, hogy felügyeljen, őt kellene 
megkérni, hogy jobban vigyázzon a rendeletek törvényességére. 
A harmadik olyan rendelet, amit a megye javításra visszaküldött. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Az lenne az ideális, ha a rendelet alkotás után rövid időn belül 
és nem ilyen hosszú idő elteltével küldenék meg a törvényességi észrevételt. A 2003-as 
rendeletek felülvizsgálatánál időközben már figyelembe vették az azóta eltelt időszakban 
született alkotmánybírósági döntéseket is. Egyébként folyamatosan vizsgálják a rendeleteket, 
például jogszabályváltozás esetén is,  a módosításokat igyekeznek a legrövidebb időn belül a 
testület elé terjeszteni. Ma is van egy vita a költségvetési rendelet törvényességi észrevétele 
kapcsán. Nem hiszi, hogy ettől a képviselő-tetület működése törvénysértő lenne. 

Ispán Ignác TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt 
elfogadásra javasolja.

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást. A Képviselő-testület 
egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet: 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2008.(VI.26.) rendelete
A közterületek használatáról szóló 20/2003.(XII.18.) rendelet módosításáról
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A rendelet kihirdetésének időpontja: 2008. június 26. 
A rendelet hatályba lépésének napja: 2008. június 26.

8./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (III.29.) sz. rendelet módosítása
Előadó: dr. Bencze Zoltán jogi előadó
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Dr Vörös Andrea körjegyző: A törvényességi ellenőrrel egyeztették ezt a rendeletet is, 
miután felmerült, hogy a hivatal SZMSZ – a szervezeti felépítést illetően – ellentmond az 
önkormányzati rendeletnek. Ez nem így van, maga az Ötv. – amely magasabb rendű 
jogszabály – tartalmazza annak lehetőségét, hogy a képviselő-testület aljegyzőt nevezhet ki. 
Nem törvénysértő a hivatal SZMSz-e. Ennek ellenére a helyi rendeletbe beépítik ezt a 
szövegrészt, teljes egészében csak az aljegyző kinevezésének lehetőségét biztosítja, 
semmiféle kötelezettséget a képviselő-testületre nem hárít, ugyanezt a lehetőséget biztosítja az 
Ötv. is. 

Bencze István polgármester: Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és 2:1 
arányban elfogadásra javasolja. Kéri az ÜB. elnökét, hogy kisebbségi véleményét fogalmazza 
meg. 

Dr. Rostás Klára képviselő: Mikor Apaj önkormányzata megkereste Dömsöd 
önkormányzatát, hogy a jegyző helyettesítéséhez járuljon hozzá a testület, akkor a határozott 
ígéretet kapott a testület, hogy ezzel a feladattal a jegyző meg fog tudni birkózni, egy 
személyben ezt el fogja tudni látni. Ezzel szemben most egy aljegyzői igény benyújtását látja, 
a hivatal SZMSZ-be olyan módon befogalmazva, hogy azt kifogásolta, úgy gondolja, addig, 
amíg a Képviselő-testület SZMSZ-e nem tartalmazza, addig ellentmondásos, hogy a hivatal 
SZMSZ. be beleillesztenek egy aljegyzői státust. Az aljegyzői státus elleni határozott 
kifogásai azok, hogy nincs az önkormányzat olyan helyzetben, hogy egy újabb terhet 
felvállaljon, egy olyan nagy költségű státusnak a megszerkesztésével az SZMSZ-be, aki 
felesleges, mert a feladat így is megoldott, a személyzeti háttér is megoldott, a Polgármesteri 
Hivatalban van olyan munkatárs, aki ezeket a feladatokat – amelyeket a szervezet az aljegyző 
személyéhez rendel – azokat elvégzi. Felesleges pazarlásnak érzi ugyanezt a munkakört 
aljegyzői szinten elvégeztetni. A környező településeken szétnézett és a hasonlóan ebbe a 
kategóriába tartozó településeken pl. Kiskunlacháza, amely lakosság számot tekintve nagyobb 
és ugyancsak körjegyzőségben van, a jegyző egy személyben látja el a feladatokat, nem 
foglakoztatnak aljegyzőt. Taksony – amelynek lakosságszáma meghaladja Dömsödét, anyagi 
lehetőségei kétszer akkora, Halásztelek 8000 lakosú, szintén nem foglalkoztatnak aljegyzőt. A 
környező településeken kizárt, hogy aljegyzőt nevezzen ki a testület. Egyetlen példát sem 
talált erre.  Igaz, így Apaj jobban biztosítaná, de Dömsödnek ezt nem kell figyelembe venni. A 
költségvetés, azon kívül, hogy elég szűkös, három féle hitele van az önkormányzatnak, amivel 
meg kell birkózni, ilyen irányba kellene az előterjesztéseket, a megoldásokat keresni, nem egy 
újabb teher vállalás irányába. 

Bencze István polgármester: Az ÜB. azzal a feltételellel fogadta el az SZMSZ. módosítást, 
hogy az aljegyzői tisztség státusnövekedést nem idézhet elő a hivatalnál, illetve a 
módosításból kerüljön ki a „jegyző javaslatára”, s helyette a „pályázat alapján” szövegrész 
szerepeljen. Az ÜB. két tagja ezekkel a feltételekkel fogadta el. 
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Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Mi indokolja, mi szól mellette, hogy az aljegyző 
lehetőségét belevegyék az SZMSZ-be?

Bencze István polgármester: Az, hogy mi szól mellette, arról ráérnek akkor beszélni, amikor 
konkrétan a pályázatot kiírják, arról van szó, hogy az SZMSZ-be beemelni ezt a lehetőséget, 
nem korlátozzák a testület ezen jogát. Úgy gondolja, hogy ezt a státus senki más személyére, 
mint Bencze Zoltán személyére hoznák létre. A lehetőségét emeljék be az SZMSZ-be. 
Rengeteg olyan helyzetet hozhat az élet, amelyet előre nem lehet kiszámolni, a jelenlegi 
jegyző fiatal, nem biztos, hogy Dömsödről akar nyugdíjba menni, ahhoz, hogy Bencze Zoltán 
megtartsa az önkormányzat egy valamikori potenciális jegyzőnek, aljegyőnek, vagy 
bármilyen státusban, az ő végzettségével kellene egy olyan satátus, amely ne járnak túlzott 
nagy anyagiakkal. Ezekre akkor térjenek vissza, amikor ez konkréttá válik. Ma csak arról kell 
dönteni, hogy az SZMSZ-be beemeljék azt a mondatot, hogy a képviselő-testület aljegyzőt 
nevezhet ki. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Törvényességi jelzést szeretne tenni, az a szövegrész nem 
maradhat ki, hogy a „jegyző javaslatára”, mert azt az Ötv. írja elő. Ha magasabb szintű 
jogszabály azt mondja ki, hogy a jegyző javaslatára nevezi ki a testület az aljegyzőt, akkor azt 
nem lehet megkerülni. Ez egy nyilvános pályázat, melyről akár több fordulóban is dönthet a 
testület. A jegyző javaslata nem korlátozza a képviselő-testület döntési kompetenciáját. Az 
aljegyzőt a képviselő-testület nevezi ki, munkáltatója pedig a továbbiakban a jegyző. Az 
aljegyzői státus egy vezetői státus, és a jegyző javaslatot tehet, ki az a személy, akivel együtt 
tud dolgozni. Kedvezőtlen lenne mindenki számára, ha egy olyan aljegyző kerülne a 
hivatalba, akivel a jegyző nem tud együtt dolgozni, mert szakmai szempontból alkalmatlan. A 
jegyző helyettesítése nem megoldott. Nem más településekről vesz példát, mivel minden 
szervezet és település más és más, ilyen formában nem lehet összehasonlítást végezni. Amikor 
Apaj községben a  helyettes jegyzői tevékenysége ellátásához  kérte a testület hozzájárulását 
azt átmeneti időszakra szólt, miszerint felelősséggel fel tudja vállalni a feladatot, s az itteni 
munkát hátrányosan nem érinti, ez így is történt. Ez nem a körjegyzőségre vonatkozott, ez új 
helyzet. A munka minőségi színvonalának emelkedését, és a hivatali működés biztonságát 
várná újabb vezetői szint kialakításától. A jegyző felel azért, hogy a hivatal működése 
folyamatos legyen, fennakadás ne legyen. Példának említette az önkormányzat gazdasági 
vezetőjének áthelyezésekor felmerült és belső átszervezéssel sikeresen megoldott 
vezetőváltást, amely sem az önkormányzat működésében sem gazdálkodásában problémát 
nem okozott. 

Bús András képviselő nem érti, miről folyik a vita. Az SZMSZ. módosítása arról szólna, 
hogy a Képviselő-testület aljegyzőt nevezhet ki. 

Varsányi Antal alpolgármester: Biztos, hogy az önkormányzat jelen gazdasági helyzetében a 
költségek számítanak, de ennél tovább kell látni. A státus bővülést maga részéről sem 
támogatná, de ezzel nem hoznak létre semmit. Kétségtelen, hogy egy csomagban jobb lett 
volna benyújtani ezeket a dokumentumokat, az aljegyzőt egyben, de így sincs kifogása.

Dr. Vörös Andrea körjegyző: A testület – véleménye szerint így még jobb helyzetben van, 
mert több ízben át tudja beszélni, senki semmit senkire nem akar rákényszeríteni, lehet 
szakmai javaslata, s a képviselő-testület dönthet. 

Patonai Istvánné képviselő: Említették, hogy jelentős költséggel jár ez a státus, hozzávetőleg 
mennyi ez az összeg? 
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dr. Bencze Zoltán jogi előadó: Az előterjesztéssel kapcsolatban szakmai és szervezési alapon 
hozza meg a képviselő-testület döntését, jó-e ez a hivatalnak és ne a személy döntsön, mert 
nem tudni, hogy két nap múlva esetleg mi lesz. 

Bencze István polgármester ismételten indokolta azt, hogy miért szeretné, ha az aljegyző 
kinevezésének lehetőségét az SZMSZ-be beemelnék. Leginkább azért, mert előre 
gondolkodik 10-20 évre, Bencze Zoltán olyan tapasztalatokat szerez és szerzett már most, 
amely véleménye szerint feljogosítja arra, hogy a jegyzői feladatokat ellássa. Tudása és 
felkészültsége ezt megalapozza, szeretné itt tartani. Részleteiben akkor tárgyaljon tovább a 
testület, ha konkréttá válik a pályázat. Most csupán arról kell dönteni, hogy a lehetőségét 
beemeljék az SZMSZ-be.
Az Ügyrendi Bizottság javaslatában szerepel, hogy az aljegyzői tisztség státusnövekedést nem 
idézhet elő, ez ne kerüljön be az SZMSZ-be, nevetséges is lenne, hisz a konkrét esetben a 
költségvetésben a képviselő-testület adja a létszámot. 

Bencze István polgármester – miután több érdemi hozzászólás nem hangzott el, szavazásra 
bocsátotta az írásbeli előterjesztés alapján az SZMSZ. módosítását. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Felhívja a figyelmet, hogy az Ügyrendi Bizottság részéről 
módosító javaslat volt, hogy a „jegyző javaslatára” szövegrész ne kerüljön bele a 
módosításba, ez törvénysértő, de erről, mint módosító javaslatról a testületnek szavazni kell. 
A státusnövekedésről a képviselő-testület a költségvetési rendeletben dönthet. 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság azon javaslatát, hogy 
ne kerüljön be az SZMSZ-be az a szövegrész, hogy a jegyző javaslatára, helyette az kerüljön 
bele, hogy pályázat alapján. 

Bús András képviselő: A törvénysértés úgy előzhető meg, ha az Ügyrendi Bizottság 
visszavonja módosító indítványát. Törvénysértő határozatot tudatosan ne hozzon a testület.

Dr. Rostás Klára képviselő: Akkor törvénysértő, ha az ötv. megfelelő bekezdését ide 
beidézzük és azon változtatunk, akkor törvénysértő, ha mi meghatározzuk, akkor nem. Mi 
módosítjuk a feltételeket, de az ne a törvényből legyen egy megváltoztatott passzus. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Ha a törvény biztosítja a jegyzőnek a javaslattételi jogot, akkor 
azt alkalmazni kell akár benne van az önkormányzati rendeletben akár nem, a képviselő-
testület nem kerülheti meg annak idején a jegyző javaslatát. Ne vezessük félre a testületet.

Bencze István polgármester szavazásra bocsátja azt, hogy a módosításból kikerüljön  a 
jegyző javaslatára szövegrész és helyette a pályázat alapján szövegrész szerepeljen. 

A javaslatra 8 képviselő nemmel szavazott, 2 képviselő tartózkodott.

Bencze István polgármester szavazásra bocsátja, hogy az SZMSZ. oly módon módosuljon, 
hogy az SZMSZ-be emeljék be az aljegyző kinevezésének lehetőségét.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással megalkotta az 
alábbi rendeletet:
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2008.(VI.26.) rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(III.29.) rendelet 
módosításáról

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2008. június 26. 
A rendelet hatályba lépésének napja: 2008. június 26.

9./ Számvevői jelentés az önkormányzatot 2007. évben megillető normatív hozzájárulás 
és normatív részesedésű SZJA. elszámolásának ellenőrzéséről 
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester: A számvevőszéki vizsgálatról a Dömsödi Hírnök hasábjain már 
említést tett, a jelentésből megállapítható, hogy a hivatal munkatársai jó munkát végeztek. 
Felhívja a figyelmet a 9. oldalon néhány megállapításra, köztük is a normatív elszámolás 
megbízható volt, továbbá 1.592.400 ft. jogtalan igénybevételt tárt fel a vizsgálat, illetve 
240.000.-Ft. pótlólagos járandóságot állapított meg. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Elmondja, hogy nem csak a gazdasági iroda tevékenységét 
ölelte fel a vizsgálat, alapvető adatszolgáltatás, adminisztráció az intézményeknél történtek, 
ezek a vizsgálatok részben helyszíni vizsgálatok voltak, azokkal a javaslatokkal, amelyekkel a 
számvevőszék élt, ezeket pótolták, egyrészt a nyilvántartások pontosítására tettek javaslatot, 
ezek megtörténtek, az OKÉV-től – a Képviselő-testület döntése alapján – megkérték a 
csoportlétszám túllépésre vonatkozó engedélyt. 
A számvevőszék munkatársai elmondásuk szerint három más településen végeznek 
párhuzamosan vizsgálatot és elmondhatják, hogy Dömsödön kiemelkedő a szervezeti 
együttműködés az intézmények és a gazdasági iroda között, nagyon kevés olyan 
önkormányzat van, ahol ilyen sok a részben önállóan gazdálkodó intézmény, és a gazdasági 
iroda ilyen mértékű feladatot lát el, egyrészt az önkormányzat költségvetésére gondolnak és a 
rendkívül kiterjedt intézményhálózatra., az intézményi társulásokra. Példamutatónak találták 
azt a precizitást, ahogy a kollégák a munkájukat végzik, vonatkozik ez a gazdasági iroda és az 
oktatási intézmények munkatársaira egyaránt. 

Bencze István polgármester: 1.592.000.Ft-ot be kell fizetni a közeljövőben, nem 
törvénytelenséget követett el az önkormányzat, csak nem teljesen a szabályoknak megfelelően 
járt el, olyan jogszabályváltozás vannak e mögött, amit nem teljes egészében követett az 
önkormányzat. 
Elmondja, hogy ma fejeződött be a Közigazgatási Hivatal által végzett  átfogó törvényességi 
vizsgálat, a vizsgálatot végzők részéről a hivatalt illetően dicséret hangzott el. Vannak olyan 
apróságok, amit korrigálni kell, összességében az a benyomásuk, hogy ritkán találkoznak 
ilyen jól működő hivatallal. 

Varsányi Antal alpolgármester: Gratulál a számvevőszéki jelentéshez. Felhívja a figyelmet, 
az iskola otthonos nevelési mód, itt volt a legtöbb bizonytalanság, nagyon pontosan kell 
megadni az alapadatokat a gazdasági iroda felé. Az eredmény ettől függetlenül dicséretet 
érdemel. 
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A vizsgálat teljes anyaga egy vaskosabb anyag, a 
képviselők csak a számukra fontos jelentést kapták kézhez. Az előző napirendhez – aljegyző 
kinevezés lehetősége – visszatérne, az, hogy van-e aljegyző, vagy nincs, el tudják-e úgy 
osztani a munkát – nagyon meghatározza egy ilyen ellenőrzés eredményét, a jegyző a vezetői 
munkája mellett az adminisztrációval foglalkozik, ez a gazdasági vezető munkáját is minősíti 
az intézményvezetőkével együtt. Nincs arra létszám ahhoz, hogy valakinek a munkáját 
átnézzék, ellenőrizzék, az kerüljön be az elszámolásba. Ha a testület hosszú távon 
gondolkodik, mérlegre kell tenni, hogy a szakember gárda jól képzett legyen. Lázár képviselő 
úr felvetette, hogy nem látja az értelmiséget, ha jól végzett munkája alapján nincs megfizetve, 
akkor kénytelen elmenni máshol munkát keresni. 
Ez a vizsgálat egy öt napig tartó vizsgálat volt, minden intézményben (iskola, óvoda, 
zeneiskola) az alapdokumentumoktól kezdve a nyilvántartásokig, igazolásokig tételes 
vizsgálat volt. Az eltérés értelmezési problémából is adódott. A költségvetési tv. egyik évről a 
másikra úgy átalakul, hogy nehezen értelmezhető, az ellenőrzést végző személyek naponta ezt 
végzik, nagy gyakorlatuk van benne, könnyen átlátják az esetleges hibákat. A jövőre  nézve 
bebizonyosodott, hogy az oktatási részét az intézménynek kell értelmezni, a számokat a 
gazdasági irodának. A vizsgálat két évet ölelt fel, mind a két évben más volt az oktatási tv és a 
költségvetési törvény idevonatkozó részére. 
Egyébként a hibahatár alatt messze alatta vannak. 

Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő kérdezi, hogy milyen gyakran van ilyen vizsgálat, 
rendszeres, vagy szúrópróba szerű? 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Ezek a vizsgálatok a zárszámadási törvény 
megalapozásához készülnek, minden évben van ÁSZ. vizsgálat, de nem ennyire részletes. Két 
éve volt legutóbb, előtte régebben. Kiszámíthatatlan mikor mit vizsgálnak. Ezek mellett a 
költségvetési gazdálkodást folyamatosan a belső ellenőr vizsgálja, a kistérségi belső ellenőr is 
tart vizsgálatot. A költségvetési és zárszámadási rendeletet és annak megalapozottságát pedig 
a könyvvizsgáló is vizsgálja.

A napirendi ponthoz több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következő határozatot:

95/2008.(VI.25.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Az Állami 
Számvevőszéknek jelentését az önkormányzatot 2007. évben megillető normatív 
hozzájárulás, és normatív részesedésű SZJA elszámolásának ellenőrzéséről 
elfogadja.
Felelős: polgármester és körjegyző
Határidő: azonnal

10./ Egészséges egészségünkért Önkormányzati Társulás – a háziorvosi ügyeleti ellátás 
közbeszerzési eljárásának megindításáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva)

Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy amennyiben 
továbbra is a Delta Mentőszolgálattal és ráckevei központtal kívánja az orvosi ügyeletet az 
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önkormányzat biztosítani, úgy erről határozattal kell dönteni, hogy a közbeszerzési eljárást 
megindíthassák.

Lázár József képviselő: Szó volt arról, hogy Kiskunlacházát is megkérdezik. 

Bencze István polgármester: Megkeresték Kiskunlacházát, és a jelenlegi költségek közel 
háromszorosába kerülne, ha oda csatlakoznának. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

96/2008.(VI.25.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi háziorvosi 
ügyeleti ellátást a jelenlegi megbízási szerződés lejárta után - 2009. január 1-jétől - 
is társulás keretében – Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév és Dömsöd 
településekkel - kívánja biztosítani, a szolgáltató kiválasztása közbeszerzési eljárás 
keretében történik.

A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megbízott 
közbeszerzési szakértő által előkészített  ajánlati felhívás jóváhagyására.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2008. július 15.

11./ A dömsödi 714/2 hrsz-ú (Bajcsy-Zs út 5.) bérlakás értékesítése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a vevők azzal a 
kéréssel fordultak az képviselő-testülethez, hogy a vételárat bontsa meg a határozatban, külön 
szerepeltetve a bruttó árat és külön a kedvezményeket, mivel így magasabb hitelt tudnak 
felvenni és a hitelbírálat során a kedvezményt önerőként figyelembe veszik.

A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

97/2008.(VI. 25.)
Kt.sz. határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a 163/2007.(IX.12.)  Kt. számú határozat 
értelmében  a dömsödi 714/1 hrsz. alatti, természetben a Dömsöd, Bajcsy Zs. u. 5. 
szám alatt található önkormányzati bérlakást értékesíti Tassi Lászlóné és Tassi 
László /2344 Dömsöd Bajcsy Zs. út 5./ bérlők részére.
Az Önkormányzat az ingatlan vételárát 8.916.551.-Ft összegben határozza meg.
A vevőket a 714/1-es hrsz. alatti ingatlan után az 5/2006. (III.31.) rendelet alapján    
 megillető 10%  +20% vételárkedvezmény  azaz : 2.674.965.-Ft.
A kedvezmény érvényesítését követően az ingatlan és telekrész együttes vételára 
6.241.586.-Ft.
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 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés    
 Megkötésére.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos

A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

98/2008.(VI. 25.)
Kt.sz. határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a 163/2007.(IX.12.)  Kt. számú határozat 
értelmében  a dömsödi 714/2 hrsz. alatti, természetben a Dömsöd, Bajcsy Zs. u. 5. 
szám alatt található önkormányzati bérlakást értékesíti Sánta Istvánné és Sánta 
István /2344 Dömsöd Bajcsy Zs. út 5./ bérlők részére.
Az Önkormányzat az ingatlan vételárát 7.644.877.-Ft összegben határozza meg.
A vevőket a 714/2-es hrsz. alatti ingatlan után az 5/2006. (III.31.) rendelet alapján 
megillető  10%  +20% vételárkedvezmény  azaz : 2.293.463.-Ft.
A kedvezmény érvényesítését követően az ingatlan és telekrész együttes vételára 
5.351.414.-Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos

Bencze István polgármester: A Képviselők részére átadásra került a Közlekedési 
Minisztérium tájékoztatása, melyet a Képviselő-testület határozatára - az úthasználati díj 
eltörlése tárgyában írtak. 

Varsányi Antal alpolgármester: Nem fogadja el a levelet, tovább fog lépni és az 
országgyűlési képviselő útján próbál segíteni a dömsödi fuvarozóknak. 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Többször felmerült, hogy van olyan képviselő, aki 
szeretné felvenni a tiszteletdíját, és felajánlaná egy-egy szervezet részére. Összeállították, 
melyik képviselőnek mennyi az éves tiszteletdíja, melyet a képviselők részére átadnak. 
Korábban a képviselő-testület pályázat alapján támogatta a civil szervezeteket a felajánlott 
tiszteletdíjból. 

Bencze István polgármester: A tiszteletdíj kifizetésének módja, hogy a képviselők felveszik a 
tiszteletdíjat, az önkormányzat kifizeti a vonzatokat.

Dr. Vörös Andrea körjegyző javasolja, hogy a képviselők részére adják át a felvehető 
tiszteletdíj mértékéről szóló tájékoztatót és a képviselők külön-külön nyilatkozzanak, arról mi 
a szándékuk a tiszteletdíjjal. A nyilatkozatok alapján a költségvetési rendeletet kell 
módosítani. 

Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja, hogy a képviselők vegyék fel a tiszteletdíjat, s 
névvel adja oda annak a civil szervezetnek akinek szánja, kétségtelen, hogy kevesebb lesz, 
mert az adót levonják. 
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Bencze István polgármester: Annyiban kellene dönteni a képviselő-testület, hogy egyáltalán 
beszéljenek-e róla, nem konkrét döntésről van szó, arról nyilatkozzon a testület, hogy 
foglalkozni kíván-e ezzel, s a következő ülésen döntenek. 

Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Ha mindenki más célra ajánlja fel, jobb, ha mindenki 
felveszi és egyénenként felajánlják, lemondani akkor van értelme, hogy egy közös célra 
ajánlják fel. 

Bencze István polgármester: El tudja fogadni, hogy mindenki vegye fel és ajánlja fel, akinek 
szánja. A tiszteletdíjak összegét tartalmazó táblát a képviselőknek átadják és kéri, hogy a 
képviselők szándékukról nyilatkozzanak. 

12. A Dömsödi Tűzoltó Egyesület részére gépjármű adományozása
Előadó: Bencze István polgármester: 

Ispán Ignác képviselő, mint a Dömsödi Tüzoltó Egyesület elnöke kéri a képviselő-testület 
hozzájárulását a régi Csepel tipusú tűzoltó autó eladásához.

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető. A szóban forgó tűzoltó autó nulla értéken nyilvántartott, 
48 ezer ft-os könyv szerinti értéke volt valamikor, ezt a jármű most a forgalomból kivonásra 
került. Az önkormányzat ajándékozza oda a tűzoltó egyesületnek a gépjárművet, ezt követően 
a nyilvántartásból kikerül, s az egyesület dönt arról, hogy mit tesz vele. 

Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselők arról, hogy a Ráckevétől kapott autó 
után egy millió ft-ot kell fizetni, a többit megpróbálják összeszedni, ezért a járműért 300 e Ft-
ot kapna az egyesület. 

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

99/2008.(VI. 25.)
Kt.sz. határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Tűzoltó 
Egyesületnek ajándékozza az önkormányzat tulajdonát képező  Csepel gyártmányú, 
D 346 típusú, közép piros színű, 346006511067 alvázszámú, 12820 motorszámú 
tűzoltó gépjárművet. A gépjármű nem rendelkezik érvényes forgalmi engedéllyel.

A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az ajándékozási 
szerződés megkötésére.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: szerződéskötésre 2008 július 31.

 
Lázár József képviselő: A Hal-Víz Napokkal kapcsolatban kellemes visszhang terjed a 
faluban. Megfontolandó, hogy a jövőben esetleg a Dömsödi Napokkal összehoznák, egy 
kellemes színfoltja lenne a falunapnak. 

Bencze István polgármester: Nagyszabású és jól sikerült rendezvény volt a Hal-Víz Napok, 
két civil szervezet és a Kék-Duna Yakt Klub vezetőjének szervezésében. Rengeteg vendég 
volt, kikapcsolódott, főzött, szórakozott. Nem igazán látja úgy, hogy össze kellene vonni, 
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illetve be kellene építeni a Dömsödi Napok programba, ez így külön  nagyon jól szervezett 
rendezvény volt, a Dömsödi Napokat is ebbe az irányba kellene vinni, hogy ilyen színvonalas, 
szórakoztató program legyen. 
Kéri a képviselőket, hogy a hasonló rendezvényen – amely az egész települést érinti – a 
képviselők vegyenek részt. 

13. A Dömsödi Tűzoltó Egyesület részére önkormányzati címer használatának 
engedélyezése
Előadó: Bencze István polgármester

Ispán Ignác képviselő, mint a Dömsödi Tűzoltó Egyesület elnöke elmondja, hogy a tűzoltó 
egyesület szeretne egy logót készíttetni, s ehhez szeretnék a címert használni, melyhez kérik a 
Képviselő-testület hozzájárulását. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: A rendelet értelmében Képviselő-testületi döntést megelőzően 
az Ügyrendi Bizottság javaslata szükséges a címerhasználathoz. 

A képviselő-testület a kéréssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő 
határozatot:

100/2008.(VI. 25.)
Kt.sz. határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi címer és zászló 
alapításáról és használatának rendjéről szóló 15/1996.(VII.31.) rendelet 4.§ (3) 
bekezdésében foglalt jogkörében az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság engedélye alapján a Dömsödi Tűzoltó 
Egyesület számára engedélyezi az önkormányzat címereinek ingyenes használatát. 

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Dr. Rostás Klára képviselő: A Rákóczi út folytatásában a Vasút út széle nagyon gazos, jó 
lenne gyomtalanítani, lekaszáltatni. A körjegyzőség kapcsán megnőtt a forgalom Apaj felé, jó 
lenne, ha rendezettebb lenne a közterület. 

Bencze István polgármester: A napokban kezdik a Rákóczi út rendbetételét teljes hosszában, 
ezt a problémát a közhasznúak munkavezetőjével megbeszéli. 

A továbbiakban zárt ülésen hatósági ügyeket tárgyalt a képviselő-testület (Külön 
jegyzőkönyvben rögzítve)

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. V ö r ö s   Andrea
            polgármester körjegyző
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