
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 13-
án megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Bencze István polgármester,  Ambruska József,  Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, 
Lázár József, Dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea, Dr. Szabó  Gáborné 
képviselők, Dr. Vörös Andrea körjegyző valamint a meghívottak a mellékelt jelenléti ív 
szerint.

Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a 14 megválasztott képviselőből  9 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés – meghívóban közölt – napirendjére, melyet a Képviselő-testület 
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

114/2008.(VIII.13.) 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. Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, likviditási helyzetéről
4. Adóhatósági ellenőrzés elrendelése
5. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének akadálymentesítéséhez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás – bíráló bizottság 
6. Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Közoktatási 

Intézkedési Tervének véleményezése
7.  Az ÁROP keretében „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-

magyarországi régióban” című ÁROP-3.A.1. kódszámú pályázat benyújtása 
8. Az FVM Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, Integrált 

Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére (IKSZT/2008/1) pályázat 
benyújtása

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Ambruska József képviselő kérdezi, hogy mennyi a költségvetése a Kígyó utca 
felújításának?

Bencze István polgármester: 11 millió ft., 5,5 millió ft-ot nyertek pályázaton, a fennmaradó 
összeget önerőként biztosítani kell. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
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115/2008.(VIII.13.) 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.)

 Lázár József képviselő kérdezi, hogy Keszthelyi Úr a szemétteleppel kapcsolatban milyen 
tájékoztatást adott? 

Bencze István polgármester: Hosszan átbeszélték a hulladéklerakó helyzetét, úgy tűnik 
Várpalotán nem épül meg, legalábbis nem ennek a konzorciumnak a keretében. Dunaújváros 
határában szeretnének egy lerakót és a hulladékkezelőt építeni, - miután a papírgyár 
fejlesztése következtében a hulladékmennyiség ott háromszorosára nő – amely kb. 10 év 
múlva Dömsöd illetve a térség hulladékát is befogadná. 

Lázár József képviselő: Többször elhangzott, hogy válogatás lesz a telepen és a hulladék 
mintegy 20-25 %-a kerül csak lerakásra. Nem látja a válogatást. Égető létesítése is elindult 2-
3 éve, abból sem lesz semmi. 

Bencze István polgármester: A 168 település a konzorcium arra alakult, hogy a 
hulladékkezelésre és feldolgozásra uniós pénzeket hozzanak a térségbe. A projekt arra épül, 
hogy uniós pénzeket hozzanak 
Több összetevője van a projektnek, egyik jelentős része az égető megvalósítása. Másik része 
válogató udvarok, rekultiváció, stb, aminek meg kell valósulni. A szelektív hulladékgyűjtés, a 
hulladék kezelése országosan nincs ott, ahol lenni kellene. 

Lázár József képviselő: Nem érti a minisztérium álláspontját, elönti az országot a szemét, 
nincs egy olyan terület, amely  ne lenne szemetes. 

Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő kérdezi, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatban mi történt? 
Kérdezi továbbá, hogy mi az az OLLÉ. program?

Bencze István polgármester: Az orvosi ügyelettel kapcsolatban csupán a közbeszerzése 
menetét állították fel, a közbeszerzési kiírást állították össze. Döntés kb. novemberre várható. 
Várható lesz az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás emelkedése. 
Az OLLÉ program a Magyar Labdarugó Szövetség pályaépítő programja, műfüves 
sportpályák építése jelentős banki fedezettel és állami támogatással. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-
testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
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116/2008.(VIII.13.) 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

3./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, likviditási helyzetéről
Előadó: Bencze István polgármester

Bencze István polgármester: Több ülésen foglalkozott már a képviselő-testület az 
önkormányzat anyagi helyzetével. Augusztus közepére olyan helyzetbe került az 
önkormányzat, amit ha nem korrigálnak, csőd közeli helyzet állhat elő. Az a nagyvállalkozó, 
aki mintegy 40 millió Ft-os adóval tartozik, elvitte a vállalkozását Budapestre, az egyetlen itt 
maradt vállalkozást pedig felszámoltatja. Ebben az évben adóbevételtől elesik az 
önkormányzat, jelenleg a kifizetetlen számlaállomány 27 millió Ft. Abban bízott, hogy a 
ciklus második felében annyira javul az önkormányzat gazdasági helyzete, hogy előre tudnak 
tekinteni, az életminőséget tudják javítani. Sajnos abba a helyzetbe kerültek, mint a választás 
évében. Az iskola óvoda intézményi társulás alapításából származó anyagi bevétel egy kicsit 
enyhít a gondokon, jó lett volna mind arra a célra fordítani, amiért valójában létrejött, az 
oktatási feltételek javítására. Záros határidőn belül össze kell ülni a vezetőknek végiggondolni 
az intézmények helyzetét, honnan mit lehet elvenni, mivel a bevételt növelni nem lehet, csak 
minimális adóemelésre tesznek a jövő évre javaslatot. 
A központi pénzekből néhány millió Ft várható, amit nem terveztek a költségvetésben. Ezek a 
bevételi kiesés viszont azt eredményezi, ha drasztikus lépéseket nem tesznek, hogy év végére 
40 millió Ft. működési hiány lesz. 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Saját számítások állnak rendelkezésre, július 30. volt a 
határnap, amíg módosítani lehetett a központi támogatások mutatóit, a változásokat 
kalkulálják, a biztos az, amit az Államkincstár közöl. 
A bevételi oldalon a cégek megszűnése következtében 43-45 millió ft-os adóhiány 
mutatkozik, és ez a következő éveket is érinti, tartósan hosszú távra ki kell emelni az 
adóbevételekből ezt a nagyságrendet, s arra kell számítani, hogy a jövő évi költségvetésből ez 
hiányozni fog. A 2008.évi költségvetésben a 2007.évi előírást alapul véve állapították meg az 
ez évi adóbevétel előirányzatot A helyi iparűzési adóból legalább 20 millió ft-tal, a 
gépjárműadónál pedig 28 millió ft-tal kell csökkenteni a bevételi tervet. Nem csak ennél a 
vállalkozásnál, de más egyébnél is sok az az adóbevallás, amely az előző évi alatt marad. 
Kevés plusz bevétel van a pótlékokból, talajterhelési díjból. Összességében 45 millió ft. körüli 
bevételi összeggel kellene csökkenteni a költségvetési rendeletet, nincs már annyi adókivetés, 
amely alátámasztaná ezt a magas bevételt. A nem fizető, nem működő vállalkozás jó, ha nem 
itt van bejelentkezve, mert az önkormányzat SZJA. kiegészítésben részesül, s ha az iparűzési 
adóalap csökken, akkor kiegészítést kapnak. Elkészítették a kimutatást és a beterjesztetthez 
képest év végéig mintegy 7 millió ft. pluszt kiegészítést fognak kapni. Lehetőség volt a 
Kincstár felé jelezni, hogy társulást hoztak létre, az idei tanév 904 gyerekkel indul, s a 
társulási normatíva időarányos részét le tudták igényelni, amely Dömsöd esetében 11 millió 
Ft-ot jelent. Így tehát az adókiesésből 18 millió Ft-ot vissza tudtak igényelni, de emellett még 
ott van a 28 millió Ft a betervezett költségvetési hiány is. Könnyebbséget jelent a 
körjegyzőségi normatívát is most tudták igényelni, 3,5 millió Ft-ot hoz, létszámcsökkentéses 
pályázatból 3 millió Ft-ot várnak, mindent összeszámolva 54 millió Ft mínusznál tart a 
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költségvetés. A mozgatható előirányzatokból még le tudnak hozni 10-15 millió Ft-ot, de a 40 
millió hiány megmarad. 
Szeptember 10-én tárgyalja a testület az I. félévi teljesítést, a bevételi terveket – az 
adóbevételeket kivéve szépen zárnak, időarányos minden. Az ülésig az intézményvezetőkkel 
leülnek és a hiány csökkentésére megoldást kell keresni. Az iskola szeptemberben indul, 
minimális karbantartást végeztek, egészségügyi meszelést, két betervezett beszerzést 
valósítottak meg, ez a főző üst a konyhában, illetve a dabi óvoda udvari játék. Az oktatási 
intézmények pályázatát most nyújtják be. 
Át kell nézni a felhalmozási kiadásokat, miután megnyerték a Kígyó u. Gyóni G utca 
útfelújítási pályázatot, ennek önrészét – amely 5 millió Ft. és az eredeti pályázatban is 
hitelként szerepelt  - biztosítani kell. Ennek nincs fedezete. Aberuházások közül ami még nem 
indult el és nincs kötelezettség rá, az nem indulhat el. 
További kötelezettség még az önkormányzatnak, hogy a nagy csatorna hitelt törleszteni kell a 
társulatnak, június 30-i állapot szerint 10,9 millió Ft. hiányzik az ez évi törlesztő részletből. 
Beszéljék meg, milyen elvárása van a képviselő-testületnek, mit terjesszenek be konkrétan 
tárgyalásra alkalmas formában a szeptember 10-i ülésre. 

Bencze István polgármester: A napirend most tájékoztató jellegű, de a szeptember 10-i ülésre 
úgy kell előkészíteni, hogy érdemben tudjon dönteni a testület. Várja a képviselők javaslatát. 
Tragikusnak és felháborítónak minősíti azt, amit egy dömsödi születésű állampolgár okozott a 
településének. 

Dr. Szabó Gáborné képviselő: Kérdezi, hogy az a vállalkozó, aki vállalkozását innen elviszi, 
gépjárművei miért teszik tönkre a település útjait?  Erkölcstelennek tartja. 

Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke: Mindenki tudja, hogy megoldás egy van, 
önmagunk csonkítása. Elszomorító, hogy különböző cikkekből olvasható az állam újraelosztó 
szerepének csökkentése, az önkormányzati támogatások csökkentése. Sajnos rövid, közép és 
hosszútávon az várható, hogy egyre soványodik a támogatások mértéke. Az elkeserítő az, 
hogy nem csak ez az év, hanem az előttünk álló évek is egyre nehezebbek lesznek. Milyen 
elvárásokat fogalmazzon meg a testület? Hasonlóan a korábbi megszorításokhoz, ismét át kell 
nézni az intézmények működését, mert máshol nem lehet, bevételi oldalon nem számíthatnak. 

Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Azt kellene megvizsgálni, hogy mi vezetett idáig, az állami 
támogatások valóban szűkülnek, mások még sincsenek ilyen rossz helyzetben, mint Dömsöd, 
valamit csinálnak, amit Dömsöd nem csinál. Nem kell beletörődni, hogy bevétel nincs, körül 
kell nézni, hogy miből lehet bevételt csinálni. Talán azóta romlott ennyire a helyzet, amióta a 
rendszerváltozás kapcsán megszűnt termelőszövetkezet. Vállalkozzon az önkormányzat. 

Bencze István polgármester: Az önkormányzatnak nem az a feladata. Egyébként pedig az 
adókiesés vezetett idáig, ha nincs ez az adókiesés, akkor év végére normalizálódott volna a 
gazdálkodás helyzete. Ez az adókiesés nem csak ezt az évet érinti, hanem a következő éveket 
is. 

Lázár József képviselő: Más községben alacsonyabb az adómérték? Azt a választ kapta, hogy 
ugyanannyi. 

Bencze István polgármester: Minimális az eltérés a mérték között, nem azon múlt, hogy 
elvitte a vállalkozást, azon, hogy be akarta hajtani az önkormányzat az adót. 
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Lázár József képviselő: Legutóbbi szakértői véleményben az szerepelt, hogy 50 % a 
gépjármű adó kintlévőség, ez mind ennek az egy cégnek a hátraléka? 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A legnagyobb tétel igen. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Az adók behajtását folyamatosan végzik, minden lehetséges 
eszközt alkalmaznak. A jelentősebb mértékű tartozásokat átadták behajtásra a bírósági 
végrehajtónak.

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető kérdezi, hogy a szeptember 10-i ülésre költségvetés 
módosítást készítsenek-e elő? A folyószámla hitel nagyságát lehetne még változtatni, de mivel 
adókiesés ekkor nagyságrendben jövőre is várható, a hitelfelvételi korlátot le fogja  szorítani. 
Egyéb támogatásokra be lehet még nyújtani önkormányzatoknak pályázatot. 

Bencze István polgármester: A költségvetési rendeletet mindenképpen módosítani kell, 
ezeket a tervezett bevételeket ki kell venni majd átvizsgálni az intézményeket, a feladatokból 
mi az amit el lehet hagyni. 

Ambruska József képviselő: Kell valami megoldást találni, tűzoltó intézkedést kell tenni, 
hogy ne dőljön össze minden. Az nem lehet koncepció, hogy nem gondolkodunk semmiben, 
valamit ki kell találni. 

Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Koncepció lehet az is, hogy csökkenti az iparűzési adót és 
ezzel csábítanak ide cégeket.

Bencze István polgármester: Számtalanszor felajánlotta, hogy olyan engedményeket adnak 
vállalkozásoknak, amit máshol nem kapnak, ha ide települ egy cég. Nem jönnek Dömsödre, 
messzi van Budapesttől. Ráckeve, Kiskunlacháza, amely közelebb esik, oda sem települnek 
vállalkozások. Bízik abban, hogy az Euroship Kft. működéséből profitálni tud majd a 
település. Nem az iparűzési adó a sok egy cég életében, hanem a bérre rakódó járulékok. 
Nincs tapasztalata arról, hogy a környezető települések közül valaki is vállalkozna. Az 
önkormányzat feladata, hogy a meglévő pénzeszközökből a kötelező feladatokat ellássa, 
próbálja üzemeltetni a települést. Még mindig vannak olyan feladatokat, amelyek nem 
kötelezőek és ellátja az önkormányzat. Azt is meg kell nézni, hogy a kötelező feladatellátás 
során az iskolában hol vannak még tartalékok. Megoldható, a bevételek növelésével, bevételt 
pedig úgy lehet növelni, ha adót emelnek. 

Lázár József képviselő: A termelőszövetkezet működése idején sok melléküzemágat 
működtetett, amelyeket a tsz. felszámolásával elvittek. Dömsödnek nem érte volna meg pl. a 
tartályépítő céget itt tartani, elvitték Kunszentmiklósra, ott jobban a feltételek? 

Bencze István: A TSZ melléküzemágak vezetői Budapestről jöttek és a TSZ felszámolásával 
vitték a céget és a üzleti partnereket is magukkal. 
A szeptember 10-i ülésen előkészítik a költségvetés módosítást, előtte a képviselőkkel esetleg 
egy magánbeszélgetés formájában átbeszélik a lehetőségeket. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-
testület határozathozatal nélkül elfogadta a tájékoztatást. 
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4./ Adóhatósági ellenőrzés elrendelése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.) 

Bencze István polgármester előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy kb. 10 céget fog 
érinteni ez az adóellenőrzést, amellyel kapcsolatban az ellenőrzési szempontokat kell, hogy 
meghatározza a képviselő-testület. Nem az a cél, hogy a dömsödi vállalkozókat tönkre tegyék, 
de úgy gondolják, hogy ennek az ellenőrzésnek az elrendelésével sokkal tisztább képet 
kapnak a konkrét vállalkozásokkal kapcsolatban. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását az 
ellenőrzés elrendelésére. 
Az ellenőrzéshez külső adószakértőt vennének igénybe, adózónként 40 ezer ft. díjazás 
ellenében, összesen 400 ezer Ft.+ ÁFA kiadást jelentene. Jelen gazdasági helyzetben ez plusz 
kiadás, de úgy gondolja, hogy ennyivel tartoznak a falunak, mert ez az ellenőrzés sokkal 
többet hozhat. 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-
testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

117/2008.(VIII.13.) Kt. számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. tv. (Továbbiakban Art.) 89. § (1) bekezdés d) pontja alapján az 
adóbevétel  megrövidítésének,  a  költségvetési  támogatás,  adó-visszaigénylés 
jogosulatlan igénybevételének megakadályozása érdekében  adóellenőrzést rendel 
el.
Az ellenőrzés tárgya: az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó helyi adók, 
és a belföldi rendszámú gépjárművek adója. (Art. 81-82. §§)
Az ellenőrzés  célja  az  Art.  86.  §  (1)  bekezdésében  meghatározottak  szerint  az 
adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy 
megsértésnek megállapítása.
A képviselő-testület  a  jegyző javaslatát  figyelembe véve az  ellenőrzésre  történő 
kiválasztás szempontjaként a következőt határozza meg:  
- azok a Bt, Kft. és ZRt cégformájú társas vállalkozások, amelyek
a) 2007. évi nettó árbevétele a 600 millió forintot meghaladja,
b) 2007. évi nettó árbevétele a 400 millió forintot meghaladja, és adóhátralékkal 
rendelkezik
- a 2008. július 31-én 400.000-Ft feletti adóhátralékkal rendelkező Kft-k.

Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: folyamatos 

5./ A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének akadálymentesítéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás – bíráló bizottság létrehozása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az 
akadálymentesítési pályázaton elnyert beruházás közbeszerzési eljárásához 3 tagú bíráló 
bizottságot kell választani, mely bizottság tagjainak javasolja Varga Lászlót, Sallai Gábort és 
Dr. Őszy Tamást. 
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A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következő határozatot:

118/2008.(VIII.13.) Kt. számú
Határozat

Dömsöd  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete a Gyermekjóléti  és  
Családsegítő  Szolgálat  irodaépületének  komplex  akadálymentesítése  Dömsödön" 
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  előkészítésével  kapcsolatos  -  a  közbeszerzési 
szabályzatban meghatározott   feladatokra -  három tagú Bíráló Bizottságot  hoz 
létre.
A Bíráló Bizottság tagjai:
Sallai Gábor képviselő
Varga László Főtanácsos 
Dr. Őszi Tamás közbeszerzési tanácsadó

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal 

6./ Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Közoktatási 
Intézkedési Tervének véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

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

119/2008.(VIII.13.) Kt. számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Csepel-sziget és 
Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Közoktatási Intézkedési Tervét.

A képviselő-testület felkéri a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsát, hogy a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végleges 
szövegezésénél vegye figyelembe Dömsöd Nagyközség Képviselő-testületének a 
közoktatási intézményfenntartó társulások alapításáról szóló döntéseit.
A képviselő-testület megbízza Bencze István polgármestert azzal, hogy a képviselő-
testület döntéséről Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Elnökét 
értesítse.

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

7./ Az ÁROP. keretében „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-
Magyarországi Régióban” című ÁROP-3.A.1. kódszámú pályázat benyújtása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester: Megkereste az önkormányzatot a Creanova Kft., aki 
pályázatírással foglalkozik és az előterjesztésben leírt ajánlatot tette. A jelenlegi pénzügyi 
helyzetben a 8 % önrész – 800 ezer ft – kifizetése nehézségbe ütközik, de a következő évre 
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jelent ez anyagi vonzatot. Bármilyen szorult helyzetben van is az önkormányzat – ha 
megnyeri a pályázatot – 800 e Ft. önrészért 10 millió Ft. értéket tud a pályázat idehozni. A 10 
millió Ft. jelentős részben szellemi termék, melyet a dömsödi polgárok kiszolgálására 
kamatoztathatna az önkormányzat. Ebbe a pályázatba belefér a honlap teljes felújítása, 
továbbá néhány olyan szoftver vásárlása, amely a mindennapos munkát elősegíti az 
ügyintézését gyorsítaná. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Egy több évre áthúzódó programról van szó, többféle területen 
érinti az önkormányzati szervezet rendszer működését, nem csak a Polgármesteri Hivatal, 
hanem a többi intézmény működését is. A pályázattal a komplex szervezet-fejlesztés lenne 
megvalósítható. A pályázati tájékoztatóban szerepel, hogy milyen témaköröket is érint ez a 
pályázat. Egyrészt a döntési mechanizmusok feltérképezését, korszerűsítését, mely főleg 
egyéni és csoportos képzésekkel (vezetői egyéni és csoportos tréningek) érhető el, illetve  a 
szervezeti dokumentumok felülvizsgálatát is jelentené. Szakemberek segítenének abban, hogy 
az a döntési és együttműködési rendszer, amit kialakítottak mennyire jó, mik a hiányosságai, 
hogyan fejleszthető a hatékonyabb munkavégzés, és eredményesség érdekében. A másik 
terület a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása. A harmadik a partnerség 
erősítése témakörben pedig - miután az önkormányzat működése szolgáltató jellegű – hogyan 
kommunikálnak a lakossággal, más partnerekkel. Olyan minőségbiztosítási rendszer 
kialakítását is jelentené, ami a közigazgatási szervezetek szintjén nagyon kevés szervezetben 
működik. A szervezetfejlesztés  nagyon költséges, ugyanakkor nagyon fontos. A pályázat 
szakmai szempontból nagyon pozitív lehetősé, ilyen célra támogatást közigazgatási 
szervezetek eddig nem kaptak, a pályázat 92 %-ban támogatott. Az előzetes információk 
szerint esély is van a pályázat elnyerésére, egy újonnan létrejött körjegyzőségről lévén szó, 
emellett az önkormányzat több térségi feladatot is ellát. Ez olyan lehetőség, amit 
mindenképpen meg kellene ragadni, és mivel ez egy több éven át tartó program, nem 
egyszerre jelentkezik az önrész kifizetése, hanem több évre elosztva. 

Szabó Andrea képviselő: Valóban pozitív dolog  és szellemi termék ami ennek a pályázatnak 
a fejében jön majd, de ha ilyen problémákkal küzd az önkormányzat, 51 milliós hiány, 
likviditási problémák, nincs pénz az elemi ellátásra, akkor bele tesszük-e ezt az 1 millió Ft-ot 
a pályázatba. A könyvtárban előforduló ilyen pályázatokkal nem foglalkoznak. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Foglalkozni kell a humán erőforrás kérdésével is, ezen a 
területen is fejleszteni kellene. A szakmai fejlődés, képzés és továbbképzés fontos ahhoz, 
hogy a mindennapi munkát minél jobb színvonalon tudják végezni. Ez a befektetés 
mindenképpen megtérül, ráadásul a pályázat nagyon kedvező, mindössze 8 %-os saját 
forrással kell rendelkezni. 

Szabó Andrea képviselő: Nem azt mondja, hogy ennek nincs értelme, csak ha nem fognak 
meg valahol forintot lépésenként, akkor a gazdálkodásnak nagyon rossz vége lesz. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Önmagában a pályázat benyújtása nem jelent nagy anyagi 
terhet próbáljuk meg, s ha megnyertük a pályázatot, akkor még mindig dönthet úgy a 
képviselő-testület, hogy nem valósítja meg.

Szabó Andrea képviselő: Azt kell nézni, hogy a működést fenn tudják-e tartani egy-két éven 
belül, s mint képviselő így kell gondolkodnia. 

8



Bencze István polgármester: Megérti a képviselő aggályát, de ez nem az a pillanat, hogy a 
kételyek felszínre is jöjjenek, ráér akkor, ha megnyerik a pályázatot, ráérnek akkor is 
eldönteni, hogy élnek vele, vagy sem. 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Nem tudni, hogy a pályázatból mennyi lesz a kézzel 
fogható, pl az olyan szoftver, ami szükséges a napi munka elvégzéséhez. Jelenleg is több száz 
ezer Ft-os programokat pl. iktatóprogramot használnak, mert szükséges.  Nagyon hasznos 
lenne a költségvetés területén egy komplex gazdálkodási rendszert a jelenlegi helyett 
alkalmazni, amely pl. a Saldo cég által forgalmazott program. A pályázat, és szakemberek 
segítsége nélkül nem tudják idehozni. Javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület ezt a 
pályázatot. Még akkor is el lehet dönteni, hogy igen vagy nem, ha konkrét tartalma lesz a 
pályázatnak. 

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

120/2008.(VIII.13.) Kt. számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „A polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című ÁROP-3.A.1. kódszámú 
pályázatra.
A képviselő-testület a pályázati összeget bruttó 10.000.000.- Ft-ban tervezi, melyből az 
önkormányzati önrész 8 %, azaz  bruttó 800.000.- Ft. 

A képviselő-testület felkéri Dr. Vörös Andrea  körjegyzőt a pályázattal kapcsolatos 
előkészítő feladatok elvégzésére.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, és Dr. Vörös Andrea 
körjegyzőt a pályázatkészítéssel kapcsolatos szerződések megkötésére, a pályázattal 
kapcsolatos nyilatkozatok, egyéb dokumentumok aláírására, közös aláírási joggal.

Felelős: Bencze István polgármester, Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. szeptember 30.

8./ Az FVM Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér Cím elnyerésére (IKSZT/2008/1) pályázat benyújtása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.) 

Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy arról kell dönteni, hogy a 
Pannon Fejlesztős Kft-t megbízza a képviselő-testület a pályázat megírásával. Ez 100%-os 
támogatású pályázat, s ezért, illetve az önkormányzat és az intézmény helyzetét tekintve 
mindenképpen célszerű lenne beadni. 

A napirendi ponttal kapcsolatban  érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot: 
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121/2008.(VIII.13.) Kt. számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
FVM Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett „ Integrált  
Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére” című  IKSZT/2008/1 kódszámú pályázatra.
A képviselő-testület a pályázat keretében a Petőfi Sándor OMK., és a Nagyközségi 
Könyvtár épületének felújítását, korszerűsítését, eszközbeszerzést kívánja megvalósítani.

A képviselő-testület elfogadja a Pannon Fejlesztő Kft. ajánlatát, és megbízza a pályázat 
elkészítésével. 

A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a pályázatkészítéssel 
kapcsolatos szerződések megkötésére.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. augusztus 31.

Bencze István polgármester felkérésére Kelemen Gábor az Euroship Kft. képviseletében 
tájékoztatta a képviselőket a projekt jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy jelenleg is zajlik a 
rendezési terv módosítása, a szakhatóságok megkeresése, állásfoglalások. 32 szakhatóságot 
kerestek meg, eddig 31 adott állásfoglalást. Az eddigi válaszok pozitívak, nem volt semmi 
olyan, amire nem számítottak volna. Semmi olyan tiltás nem merült fel, amely veszélyeztetné 
a projektet. A haladás azonban lassú. 
A továbbiakban tájékoztatást adott az ÖKO. Zrt-nél tett látogatása alkalmával az RSD. 
kotrásával kapcsolatban kapott információról. A kotrás 2011-2014 között fog zajlani. 
A Euroship Kft. a területet folyamatosan tisztán tartja, jelenleg is folyik a magánkézben – és a 
területükön lévő – ingatlanok megvásárlása, a hagyatéki eljárások lefolytatása. Elkészült egy 
turisztikai kiadvány is. 

Bencze István polgármester megköszönte a tájékoztatást. 

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

Kmf.

Bencze István Dr. Vörös Andrea
               polgármester         körjegyző
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