JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 13-án
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alapolgármester, , Balogh László
Levente, Bús András, Csikós Lászlóné, Ispán László, Lázár József, Patonai Istvánné, Dr.
Rostás Klára, Szabó Andrea, Dr. Szabó Gáborné képviselık, Dr. Vörös Andrea körjegyzı
valamint a mellékelt jelenléti ív szerinti meghívottak.
Bencze István polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapította, hogy a 14 megválasztott képviselıbıl 11 képviselı jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
A meghívóban szereplı napirendi pontokat kiegészítve javaslatot tett az ülés napirendjére,
melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
15/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
3. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének megvitatása
4. Könyvvizsgálatra szóló megbízás meghosszabbítása
5. A Dömsödi Sportközpont alapító okiratának módosítása
6. Közoktatási intézményfenntartó társulások –társulási megállapodás módosítása
7. Aljegyzıi pályázatok értékelése
8. Egyebek:
8.1. A Petıfi Emlékmúzeum belépı díjainak módosítása
8.2. A dömsödi 3761/14 Hrsz-ú közút rendezése- adásvételi szerzıdés megkötése
8.3. A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében meghirdetett
„Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés”
elnevezéső (Kódszáma: KMOP-2007-3.3.1. „B”) pályázattal kapcsolatos
határozat módosítása
8.4. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
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16/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

2./ A Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy ma Polgárdiban az
Operatív Tanács ülésén pont került annak az ügynek a végére, melyet az önkormányzatok
fenntartással
fogadtak,
nevezetesen
a
KDV.
Hulladékgazdálkodási
projekt
kötelezettségvállalásával kapcsolatosan. A mai ülésen döntés született arra, hogy elindítják
azt a közbeszerzési pályázatot, amelyet a szolgáltatóknak írnak ki, olyan szolgáltatót jelölnek
ki a késıbbi projekt kezelésére, aki a projekt pénzügyi vonzatait is vállalja. A 170 településen
szolgáltató 6-7 cég felvette egymással a kapcsolatot és sikeresen tárgyalnak arról, hogy közös
konzorcium keretében továbbra is ık végezzék a szolgáltatást, ez biztosíték arra, hogy
hosszútávon biztosított legyen a hulladék elhelyezés.
Bús András: A február 2-i Penny Markettel folytatott tárgyalás mire irányult?
Bencze István: A gazdasági igazgató-helyettes kereste fel azzal, hogy Dömsödön Penny
Market áruházat kívánnak építeni, konkrét terveket hozott, két konkrét helyszínt jelölt meg, a
Kossuth L. u. 144. társasház melletti területet, illetve a Frank-féle ház és a körülötte lévı 3-4
ingatlant.
Balogh László Levente: Február 11-i informatikai BT-vel folytatott tárgyalásról érdeklıdik.
Bencze István: A BT. tulajdonosai keresték fel, akik dunavarsányi székhellyel rendelkeznek
és a dunavarsányi önkormányzat teljes informatikai rendszerét ık kezelik. Kért a cégtıl egy
komplett ajánlatot, a napokban megérkezik.
Dr. Rostás Klára: A Szigethalmi Volánbusszal milyen tárgyalás folyt?
Bencze István: Az üzemigazgatóság vezetıje kereste fel, átadták az önkormányzatnak évek
óta biztosított 3 db szabadjegyet. Tájékoztatták arról, hogy ebben az évben nem terveznek
járat bıvítést, de a jelenlegi járatok megmaradnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az
elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
17/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester két
ülés között eltelt idıszakban tett intézkedéseirıl szóló tájékoztatását.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal
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3./ Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének megvitatása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy a képviselıi munka legfontosabb részéhez
érkeztek, amikor a település költségvetését megalkotják. Az elızı évi tapasztalatok
birtokában a költségvetés úgy került összeállításra, hogy eleve nem kerültek bele olyan
dolgok, amely irreálissá tenné a költségvetést. Vannak benne olyan tartalékok, amelyet menet
közben végszükség esetén le lehet faragni.
Felkéri a szakértıt, ha írásbeli szakértıi véleményét kiegészítené, azt tegye meg.
Dr. Schmidt Géza szakértı: A szakértıi véleménybıl néhány dolgot kiemelve elmondja,
hogy a bevételi elıirányzatok tervezése – véleménye szerint – egy mértéktartó tervezés,
Köztudott, hogy az iparőzési adónál és a gépjármő adónál milyen és miért adódnak
problémák. A tervszám ezeket figyelembe veszi, nem tud számolni azzal, hogy a gazdasági
recesszió, a gazdasági, pénzügyi válság hatása mit jelent az év folyamán a dömsödi
vállalkozókra, a dömsödi lakosokra. Ezzel kalkulálni nem lehet, ezért fontos, hogy ne
túlfeszített, inkább egy mértéktartó tervezésre kerüljön sor. Probléma, hogy nincs tervezve
költségvetési tartalék, hisz minden évben adódhatnak olyan problémák a gazdasági recesszión
kívül is, amely a költségvetés tervezés során még nem látható.
A kiadások tervezése – megítélése szerint – a takarékosság szem elıtt tartásával történt.
Lényegesnek tartja, hogy a mőködési forráshiány kevesebb, mint a korábbi években volt. Ez a
nagyságrend – 32 millió ft. – az év folyamán kezelhetı.
Az elıterjesztés részletes tájékoztatást ad a képviselık számára, a rendelet-tervezet
mellékletei megfelelnek a törvényi elıírásoknak, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Varsányi Antal alpolgármester: A Gazdasági Bizottság elnöke Sallai Gábor rendkívüli ok
miatt nem tud részt venni az ülésen, így tolmácsolja a bizottság véleményét.
A Gazdasági Bizottság a költségvetést megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá
a bizottság, hogy a költségvetés keretein belül tárgyaljanak a polgármester illetményérıl.
Bencze István polgármester: Az „Egyebek” napirend keretében javasolja a polgármester
illetményének tárgyalását.
Balogh László Levente képviselı: A Bizottság elfogadta a költségvetést, a csatorna hitel
átvállalásával kapcsolatban várhatóan egy külön hitelrıl kell majd tárgyalni, amikor
esedékessé válik az ısz folyamán. A költségvetés jól alakul, az iskola-óvoda társulás behozza
azt a pénzkiesést, amit az adókból elveszítenek. Örültek a 13 millió Ft. minisztériumi
támogatásnak, melyet a mőködésképtelenné vált önkormányzatok pályázatán nyertek.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: A költségvetés tervezése a rendeletek áttekintésével
kezdıdött, a kommunális adó mértékét már megemelte. Az intézményi térítési díj emelésére
az intézményvezetık megtették javaslatukat. A költségvetési koncepció során nehéz volt
iránymutatást adni a tervezéshez, hisz a költségvetés törvénytervezet harmadik variációja
akkor került a parlament elé, s bizonytalan volt sok minden. Az világosan látszódott, hogy a
központi támogatások fajlagos összegei a legtöbb esetben csökkentek. Egy-két szociális
jellegő összeg emelkedett, de a legtöbb mutató, mint a teljesítménymutató az alapfokú
oktatásban, szintén csökkent. Ennek fı magyarázata, miután 2009-ben nem terveztek 13. havi
illetményt a közszférában, így minden normatív támogatás fajtát, amely bérelemet hordoz, azt
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csökkenti a központi kormány. Dömsöd esetében ezt elfedi az induló közoktatási társulás
plusz hozadéka. A költségvetés 10 sz. melléklete mutatja be. milyen jogcímen milyen összegú
normatív illetve kötött felhasználású támogatásban részesül az önkormányzat. A táblázat
bemutatja, hogy mekkora az az összeg, amely ebbıl a társult önkormányzat tagintézményei
után képzıdik. A két önkormányzat elszámolása ezek alapján történik.
A 2008. évet 4 millió ft. kifizetetlen számlával zárták, a bankszámla egyenleg mérlege pozitív
volt. A koncepció elfogadásakor határozott úgy a testület, hogy 30 milliós nagyságrendő
forráshiányt tudnak kezelni, oly módon, hogy a hitelt ne kelljen felvenni.
Nehézséget jelent, hogy a felhalmozási mérlegben nagyon kicsi az az összeg, amivel tudnak
gazdálkodni, mert kevés az az bevétel, ami nem hitelbıl képzıdik, s most már törleszteni kell
az elızı években felvett hiteleket és kamatterheit. Ebben az évben beépült az önkormányzati
kezességvállalás a csatorna hitel címén. 2009-2010-ben 46-46 millió ft-ot kell törleszteni. Ezt
az évet úgy indítják, hogy 7 millió ft. van a társulás számláján a lakosok befizetésébıl, a
fennmaradó összeget kell december végéig összehozni. A legrosszabb esetben lesz 30 millió
ft-os kötelezettség. Nagy számú azok száma, akik a társulatban, Fundamentában
hátralékosként szerepelnek nagy összeggel. Kevés az esély, hogy összejön lakossági
befizetésekbıl. a 46 millió ft.
A koncepció jóváhagyásakor is felmerült, a társulások kapcsán, amíg lehet, az önkormányzat
ebbıl a plusz bevételbıl amit az államtól kap a társulás mőködtetésért, valamennyit
visszaforgat az oktatásba, bepótolja azokat a hiányosságokat, amelyeket az elızı években pl.
a megszorítások kapcsán az óvodánál csökkentették a létszámot. agy szükség lenne
logopédusra, fejlesztı pedagógusra, olyan szakmákat az intézmények életébe behozzanak,
amely segíti a szakmai munkát.
Az iskola és óvoda esetében pályázatot nyújtottak be a létszámcsökkentésre, s ennek feltétei
vannak, hány évig nem fejleszthetik vissza a létszámot.
A napirendek között szerepel a Somogyi Béla utca csapadékvíz elvezet elızı döntés
módosítása. A nyertes pályázathoz kell igazítani az önrészt, ehhez kapcsolódon a 4. sz.
mellékeltben az önrészt mértékében módosítást kell eszközölni.
Javasolja, hogy a képvsielı-testület fogadja el a költségvetést, oly módon, hogy a célok között
a különbözetet átcsoportosíthassa, hozzáigazítva az elnyert pályázathoz az önrészt.
A 3. sz. mellékletben önállóan gazdálkodóként, részben önállóan gazdálkodóként mutatják be
a bevételeket és kiadásokat, itt új elnevezéssel találkozhatnak, a Dömsöd-Apaj
intézményfenntartói társulással, a számok is az elızı évhez képest jelentısen változtak. A
költségvetés tartalmazza az anyaintézmény teljes kiadását és a tagintézmények teljes kiadását
is, személyi, szakmai és az intézmény épület fenntartási költségeit is. Az 500 millió ft. állami
támogatásban is benne vannak mindazok a normatív támogatások, amelyeket a
tagintézménybe járó gyerekek után vesznek igénybe.
Bencze István: Az iskola-óvoda intézményfenntartó társulást az utolsó pillanatban hozta létre
a két önkormányzat, ha ezzel a 30 millió Ft-tal kevesebbel számolnának, sokkal nehezebb
helyzetben lennének a jelenleginél. (pl. adókiesés) Az adókiesés mellett vannak olyan
célfeladatok, amelyekhez kevesebb pénz kerül, mint amennyire számítottak. Az oktatási
intézmények társulásával járó plusz pénz nélkülözhetetlen a költségvetésben.
Tartalékképzéssel kapcsolatban: Felvetıdött, hogy a civil szervezetek támogatására korábban
is tervezett 2,5 millió ft-ot helyezzék a tartalék alapba, ez annál is inkább indokolt, mert
vannak váratlan kiadások, így a ráckevei tőzoltó egyesület támogatására érkezett kérelem a
katasztrófavédelem részérıl. El kell ismerni a ráckevei igény jogosságát, hiszen Dömsödöt is
segítik a baj van, de egyelıre nem látja honnan, hisz jelenleg a saját civil szervezeteket sem
tudják támogatni.
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Az önkormányzat költségvetésében a támogatás soron
megjelent összegbıl lehetne támogatást nyújtani a ráckevei katasztrófavédelemnek. Az a
probléma, ha itt marad a támogatásokon a 2,5 millió Ft., arra van az önkormányzatnak egy
pályázati rendszere, amely a helyi civil szervezetek támogatására vonatkozik. Az a járható út,
ha tartalékba kerül és onnan minden egyes forintról külön döntést hoz a testület.
Az elıterjesztést kiegészítve elmondja még, hogy a kisebbségi önkormányzat kiadásai dologi
elıirányzatát az elızı évi szinten betervezték, tegnap kapták a MÁK. értesítését, miszerint I.
félévre 285.353.-Ft. központosított elıirányzatot kapnak, ez módosításként kerül be a
költségvetésbe, amely csökkenti a forráshiányt. A támogatási összegbe a szociális jellegő
kiadások vannak a 2,5 millió Ft-on felül és az az összeg, amit a társulási megállapodás alapján
át kell adni az apaji önkormányzatnak.
Bencze István: Körjegyzıséggel kapcsolatban rosszul érintette az önkormányzatot, hogy az
elızı évhez képest 800 ezer Ft-tal kevesebbet kaptak az állami költségvetésbıl, mint az
elmúlt évben. A költségvetésben a bevételi és kiadási oldalon is meghatározó a belterületi
utas pályázat, ugyanis sikeres pályázat esetén közel 60 millió Ft,. önrészt kell biztosítani.
Dr. Rostás Klára képviselı: Van egy kormányintézkedés, hogy a szociális segély helyett az
út a munkához programban támogatásban részesülnek az önkormányzatok, hogy azoknál az
embereknél, akik segély helyett munkát vállalnak, 5 % önerı biztosításával foglakoztathat az
önkormányzat. Dömsödön a szociális kiadás 51,9 millió Ft-ra lett tervezve, ez 6,7 %-kal több
az elmúlt évinél. Ez nem lesz tetemes összeg, amit megspórolhatnának, ami már most elıre
látható, hogy megmarad a szociális kiadásból?
Zsoldos Gáborné: A szociális kiadásoknál ami többletet terveztek, az a gyermekek
rendszeres szociális támogatása, ugyanis az ingyenes étkeztetés illetve az 50 %-os étkeztetés
kívánja meg azt, hogy 6-7 millió Ft-tal többet tervezzenek, mint az elızı évben. Olyan nagy
létszámú az a kör, akinek támogatást kell biztosítani, hogy az elızetes számítások alapján
ennyire szükség lesz.
Az út a munkához program Dömsöd esetében kb120 fı létszámot érinthet, akik segélyezettek,
ahonnan erre a foglalkoztatásra ki tudnak kérni embereket. A Város és községgazdálkodásnál
50 fı teljes évre történı foglalkoztatásához betervezték az 5 %. önerıt, s hagytak tartalékot
azok részére, akik a változás miatt esetleg utcára kerülnének.
Nem igazán merték csökkenteni a pénzbeli segélyezést sem, pl. a lakástámogatásnál a
normatív támogatás alapja növekedett, év elején nem tudni, hogy esetleg kevesebb is elég.
A köztemetés is jelentıs összeget emésztett fel az elmúlt évben, a gyógyszertámogatás is. Sok
olyan segélyezési forma van, amihez önerıt is mellé kell tenni, ezért nem csökkentették, a
gyermekélelmezésnél viszont emelték.
Bencze István polgármester: A szociális ellátásban részesülıkre épül ez a program, ezen
dolgoznak az elkövetkezı hetekben. 10 fıbıl 8 fı eleve betegségre hivatkozva elutasítja a
munkát. Természetesen üzemorvos vizsgálja és adja ki a szakvéleményt annak, aki nem tud
munkát vállalni.
Lázár József képviselı: Hosszú évek óta húzódó probléma a Széchenyi úti iskola felújítása.
Sajtóból értesült arról, hogy 2-300 iskola felújítását tervezik ebben az évben. Elodázhatatlan a
ha úgy döntenek, hogy pályázatot nyújtana be felújításra, tudnak ehhez önrészt vállalni? A
felújításban nem szerepel.

6

Zsoldos Gáborné: Ez egy kedvezményezett hitelcél a hitelek között, ez úgy mőködik, hogy
az elnyert pályázat megfelel az önrésznek, úgy lehet felvenni a hitelt, ha lesz önrész a pályázat
benyújtásához. Olyan kicsi a képzıdı saját bevétel, hogy ezt a célt ide behozni nehéz volt,
azok a feladatok kerültek be, amely már megnyert pályázat, vagy elızı évrıl áthúzódik, vagy
beadott pályázat és ebben az évben várhatóan döntésre kerül.
Az iskola felújítást azonnal a testület elé hozzák, amint találnak pályázati lehetıséget. Fontos
lenne, mert a mőködése a korszerőtlensége miatt jóval költségesebb.
Bencze István: Amennyiben pályázati lehetıség nyílik iskola korszerősítésre, felújításra, az a
jövı évi költségvetést fogja terhelni.
Varsányi Antal alpolgármester: A napokban hallott errıl hírmősorokban, úgy értelmezte,
hogy ez egy új pályázat, uniós pénz, 780 iskola felújítására, illetve átépítésére lesz biztosítva.
A Településfejlesztési koncepciót ennek megfelelıen át kellene dolgozni, mert erre semmiféle
útmutatás nincs.
A 30 millió Ft-ot kevésnek gondolta a csatornahitel kifizetésére, de 7 millió Ft. tartalékban
van és várhatóan lesz befizetés az idei évben is.
Rosszallóan vette tudomásul, hogy egy év után kevesebb a körjegyzıségnek juttatott pénz.
Mindamellett az a véleménye, hogy a körjegyzıség hasznos és jó dolog.
Gazdasági Bizottság ülésen az elnök nem csak az ez évi kezességvállalás miatt aggódott,
inkább a következı – nehezebb – év miatt. A ciklus elején az OTP. vezetıivel tárgyaltak a
hitel átütemezésérıl, azonban ezt nem Dömsödnek kell kezdeményezni, hanem a társulásnak.
Erre akkor lehet némi esély, ha más település is küszködik hasonló nehézségekkel, több
önkormányzatnak érdeke, hogy megállapodjon az OTP-vel.
Dr. Szabó Gáborné képviselı: Háziorvosi szolgálaton csökkenés van a finanszírozásban.
Zsoldos Gáborné: A képviselı-testület úgy döntött, hogy fokozatosan vezeti ki a praxis
támogatásokat, ez az utolsó év. A megállapított 900 e Ft. összegnek egy már csak az
egynegyede az idei támogatás, ebbıl adódik a csökkenés. A tervezett összeg másik fele pedig
az épületek karbantartására, esetleges szükség szerinti felújítására szolgál – miután az
épületek önkormányzati tulajdonban vannak, karbantartásukról, szükség szerinti felújításukról
az önkormányzatnak kell gondoskodni.
Bús András képviselı: Elırebocsájtva azt, hogy a rendeletet megszavazza, egy-két dolgot
aggályosnak tart a költségvetési rendeletben. 1. sz. mellékletben a felhalmozási mérleg 135
millió Ft., a felhalmozási kiadásból levonjuk a 30 millió Ft-ot, akkor egy az egyben hitelbıl
finanszírozunk, illetve felhalmozunk 2009. évben. A 3. sz. melléklet legutolsó oldalán, pár
évvel ezelıtt a mővészeti iskola – mint önként vállalt feladat – belefért a normatívájába, most
pedig az oktatási intézmények közül ı az, amelynek mőködéséhez a legtöbbet – 48 %-ot –
kell hozzá tenni. Ha a jövıben a képviselı-testület tagozatbıvítést, vagy telephely bıvítést
engedélyez, nézze meg a költségvonzatát. Ugyancsak a mővészeti iskolához kapcsolódott a
közvetett támogatásokkal kapcsolatos kérdése, melyre a gazdasági vezetıtıl már választ
kapott.
Az elıterjesztést egyébként jónak tartja, elfogadásra javasolja.
Zsoldos Gáborné: Mővészeti iskolával kapcsolatban nem az történt, hogy bıvítette a
tagozatot, hanem sajnos jelentıs létszámcsökkenés következett be, a budapesti tagozat
mőködése jelenleg szünetel. A költségvetési törvényben van egy új normatíva, amely a
dömsödi mővészeti iskola esetében jó összegő, amiatt, hogy az intézmény a legjobb
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minısítést kapta. Az is kedvezıtlenül befolyásolja a költségvetést, hogy sok az óraadó, a
részmunkaidıs, utazó pedagógus. A közvetett támogatásokat bemutató táblába az az összeg
került be, amely a térítési díjaknál abból adódik, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülı gyerekeket térítési díj kedvezményben részesülnek.
A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos aggály, hogy kicsi a mozgástér, kicsi az az összeg,
amely bevételekbıl képzıdik. A tavalyi költségvetésbe még volt 4 millió Ft. az óvoda
bıvítésére, illetve telekeladásból származó bevételt is építettek a költségvetésbe.
Patonai Istvánné képviselı: Az 5-6 évvel ezelıtti viszonyokhoz képest az az emelkedés oka,
hogy az állami normatíva az akkorihoz képest a fele, vagy kevesebb.
Varsányi Antal alpolgármester: A költségvetési rendelet-tervezet áttekinthetı, jól
értelmezhetı anyag.
Balogh László Levente: Gazdasági bizottsági ülésen is elhangzott és a szakértıi
véleményben is szerepel, hogy teljesesen tervezhetetlen ez az év, elıfordulhat, hogy
megszorításokról kell tárgyalni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2009. (II.16.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl
A rendelet kihirdetésnek napja: 2009. február 16.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. január 1.

4./ Könyvvizsgálatra szóló megbízás meghosszabbítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva)
Bencze István polgármester elıterjesztésében elmondja, hogy hosszú évek óta Dr. Schmidt
Géza BT. látja el a könyvvizsgálói és a szakértıi feladatokat az önkormányzatnál
A ciklus hátralévı részére javasolja megkötni a BT-vel a szerzıdést. Az évek alatt olyan
kapcsolat alakult ki a szakemberek és az önkormányzat között és olyan szakmai hátteret
biztosítottak amely alapján javasolja a szerzıdés két évre történı megkötését.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az
elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
18/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülte 2009. január 1-tıl 2010.
december 31-ig határozott idıre megbízza a Dr. Schmidt Géza Bt-t (székhelye: 1115
Budapest, Etele út 44/B) az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódó elıterjesztések
auditálásával, illetve szakvélemény adásával, Tóth János bejegyzett könyvvizsgálót
(székhelye:1052 Budapest, Csalit u. 9.; kamarai száma: 002554) az 1990. évi LXV. Tv.
92/A-92/D §§-ban meghatározott könyvvizsgálói feladatok ellátásával, továbbá az
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önkormányzati költségvetési elıterjesztésekhez kapcsolódó (költségvetési koncepció,
költségvetési rendelet, költségvetési beszámolók) szaktanácsadással.
Az önkormányzat e feladatok elvégzéséért megbízási díjat fizet a megbízottaknak az
alábbiak szerint:
- 2009. és 2010. I. negyedévben (költségvetési rendeletek szakértıi véleményezése)
évente 80.000.-Ft+ÁFA
- a II. negyedévben (költségvetési beszámolójelentés könyvvizsgálói felülvizsgálata és
szakértıi véleményezése) évente 300.000.- Ft+ÁFA
- a III. negyedévben (I. félévi beszámolójelentés) évente 50.000.- Ft+ÁFA
- a IV. negyedévben (2009. és 2010. III. negyedévi tájékoztató, valamint a 2010. és 2011.
évre vonatkozó költségvetési koncepció) évente 51.000.- t+ÁFA.
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megbízási szerzıdés
aláírására.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: 2009. január 1- 2010. december 31.

5./ A Dömsödi Sportközpont alapító okiratának módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A határozati javaslatot kiegészítve elmondja, hogy Dr.
Schmidt Géza szakértı véleményét kérte abban a tekintetben, hogy milyen fajta
tevékenységként egészítsék ki az alapító okiratban a Csónakház üzemeltetéséhez kapcsolódó
a feladatokkal a költségvetési terv feladatait. Két lehetıség volt, egyik kisegítı és kiegészítı
tevékenységként, vagy pedig vállalkozási tevékenységként. A szakértı egyértelmően a
vállalkozási tevékenységgel történı kiegészítést javasolja. Ennek megfelelıen terjeszti a
módosítást a képviselı-testület elé.
Varsányi Antal alpolgármester: Aggálya, hogy ez a tevékenység inkább pénzt visz el, mint
hozna. Úgy értelmezte a múlt ülésen, hogy Béczi János kapja, de a sportközponttal nem
hozzák összefüggésbe. Egy évrıl volt szó, az alapító okiratot muszály módosítani?
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Igen, módosítani kell, mert jelenleg nincs ilyen tevékenysége
az intézménynek.
Bencze István polgármester Varsányi Antal alpolgármester aggályait eloszlatva elmondja,
hogy bármikor lehet módosítani, amikor az érdek úgy kívánja.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A következı évek pályázatai között ifjúsági szálláshelyek
felújítására lehet pályázatot benyújtani, és az önkormányzatnak minden képpen igazolni kell,
hogy ennek a feladatnak az ellátására jogosult a szervezet.
Varsányi Antal: Ezt jónak tartja, de azt, hogy ilyen szorosan a sportcsarnokhoz kötıdik, ezt
nem.
Zsoldos Gáborné: Pontosan az a lényege, hogy a vállalkozási tevékenységre kap
jogosultságot, hogy azt az épületet mőködtesse, és milyen feladatokat lásson el. Pontosan így
különül el egymástól a két tevékenység.
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Varsányi Antal: Talán a gazdasági tevékenységbe jobban benne lévı szerv kaphatná meg, pl.
napközi konyha.
Bencze István: A Sportcsarnok programjai összefüggésbe hozhatók a szálláshellyel, a kettıt
együtt közösen lehet értékesíteni.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Egyik költségvetési szerv sem önállóan gazdálkodó a Vízmőn
és a Polgármesteri Hivatalon kívül, tehát a gazdasági iroda végzi ezt a tevékenységet, nem a
Sportcsarnok vezetıje.
Zsoldos Gáborné: Ha más intézményhez kapcsolják a csónakház mőködtetését, ugyanúgy
vállalkozási tevékenységként lehetséges csak.
Varsányi Antal: Kérdezi, hogy az elızı bérlıvel az elszámolás megtörtént?
Bencze István: Az elszámolás megtörtént, egyezség még nincs.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosítására vonatkozó határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı
határozatot:
19/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a 2001. július 1. napján alapított Dömsödi Sportközpont költségvetési szerv,
alapító okiratát az alábbiak szerint kiegészíti.
Az alapító a költségvetési szerv feladatát kereskedelmi szálláshely üzemeltetési
vállalkozási tevékenységgel kiegészíti.
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea jegyzıt, hogy a költségvetési szerv, alapító
okiratán a szükséges módosítások átvezetését elvégezze, és annak törzskönyvi
nyilvántartásban történı átvezetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: azonnal

6./ Közoktatási intézményfenntartó társulások –társulási megállapodás módosítása
Elıadó: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A társulási megállapodás egységes szerkezetben került a
képviselık elé, a módosító javaslatokat eltérı írásmóddal jelölik. A módosítás elıkészítését a
gazdasági vezetıvel közösen végezték, az Államkincstár iránymutatásainak, gyakorlatának
figyelembe vételével. A Közigazgatási Hivatal a társulás létrejötte után megvizsgálta a
megállapodást, törvényességi kifogást nem emelt. A társulási megállapodásokat közoktatási
szakértı is vizsgálta, aki ezt a módosítást nem tartja indokoltnak. Ennek ellenére a módosítást,
a társulási megállapodások kiegészítését az elıterjesztés szerint javasolja. Dr. Schmidt Géza
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szakértıvel egyeztették, İ is úgy gondolja, hogy elsısorban az Államkincstár elvárásaihoz
célszerő alkalmazkodni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának módosítását.
A képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
20/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény felhatalmazása
alapján az alábbi határozatot hozza.
A képviselı-testület a Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy az alapító szerzıdés
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét készítse el.
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert módosításokkal egységes
szerkezető társulási megállapodás aláírására.
Felelıs: Bencze István polgármester és Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: azonnal

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Dömsöd-Apaj Általános Iskola
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítását.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
21/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény felhatalmazása
alapján az alábbi határozatot hozza.
A képviselı-testület a Dömsöd-Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri Dr. Vörös Andrea körjegyzıt, hogy az alapító szerzıdés
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét készítse el.
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert módosításokkal egységes
szerkezető társulási megállapodás aláírására.
Felelıs: Bencze István polgármester és Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: azonnal
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7./ Aljegyzıi pályázatok értékelése
Elıadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István elöljáróban elmondja, hogy az elmúlt évben merült fel elıször annak a
lehetısége, hogy a településen aljegyzıt nevezzenek ki azzal a konkrét céllal, hogy egy
munkatársat hosszú távra megtartsanak a falunak. Ennek megfelelıen kiírták az aljegyzıi
pályázatot, melyre 7 pályázat érkezett, 1 pályázat alkalmatlan. Az Ügyrendi Bizottság a
pályázatokat megismert, megtárgyalta és 2 szavazattal, 1 ellenszavazattal dr. Bencze Zoltán
pályázatát támogatja. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, kisebbségi véleményét ismertesse.
Dr. Rostás Klára ÜB. elnöke: A többségi véleményt ismerteti, miszerint az Ügyrendi
bizottság dr. Bencze Zoltán aljegyzıvé történı kinevezését – azzal a kikötéssel, hogy a hivatal
létszáma ne nıhet – támogatja.
Kisebbségi véleménye ugyanaz, mint a korábban elmondottak. Nem tartja indokoltnak, hogy
egy 6000 fıs településnek – amely egyben a térség legszegényebb települése – aljegyzıje
legyen. Ráckeve városi státusú, Kiskunlacháza pedig 2000 fıvel nagyobb település dupla
ekkora költségvetéssel, meg tudják oldani az igazgatási feladatukat aljegyzı nélkül, úgy
gondolja, hogy Dömsödön sem indokolt. Ezzel szembe mennek az országos törekvésekkel,
hogy az igazgatás egyre kisebb és olcsóbb legyen.
Hangsúlyozza, hogy nem a személy ellen van kifogása, hanem a státus ellen.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Minden település hivatalának más a szervezete
Kiskunlacházán több osztályvezetı van, az osztályvezetıi besorolás magasabb, mint az
aljegyzı javasolt illetménye. Ráckevén kötelezı aljegyzı kinevezése, miután városról van
szó.
Bencze István polgármester: Gazdasági Bizottsági ülésen is több oldalról felvetıdött, milyen
anyagi vonzata van, elhangzottak konkrét számok, honnan lesz fedezet, s elhangzott, hogy az
elmúlt hónapokban történt átszevezés, nyugdíjazás következtében megspórolt pénz lesz ennek
a fedezete. Továbbra is fenntartja véleményét, hogy konkrét személy részére írták ki a
pályázatot, hogy hosszú távon a településsel jót tesznek, ha Bencze Zoltánt aljegyzıként
megtartják.
Lázár József képviselı: Támogatja dr. Bencze Zoltán aljegyzıvé történı kinevezését
egyrészt nem jár létszámemeléssel, másrészt megvan rá a pénzügyi fedezet.
Bencze István polgármester: Kérdezi a képviselıket, hogy a nyílt szavazással egyetértenek-e?
A képviselı-testület a nyílt szavazással egyhangúlag egyetért.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja dr. Bencze Zoltán aljegyzıvé történı
kinevezését 2009. március 1-i hatállyal.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következı határozatot:
22/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Bencze Zoltánt (szül:
Budapest, 1978.09.15.; an: Fenyvesi Éva; lakóhelye: Dömsöd, Bajcsy-Zs utca 13.)
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat (székhelye: 2344 Dömsöd, Petıfi tér 6.)
aljegyzıjévé kinevezi.
A kinevezés ideje: 2009. március 1-tıl határozatlan idejő
Az aljegyzı munkaköri feladatai: a jegyzı általános helyettesítése; a polgármesteri
hivatal általános igazgatási csoportjának, a szociális és gyámügyi csoport és a mőszaki
csoport vezetése; birtokvédelmi és szabálysértési ügyek intézése; panasz ügyek intézése
és ügyfélvédnöki feladatok ellátása; a helyi kisebbségi önkormányzat referense.
A képviselı-testület az aljegyzı alapilletményét a kinevezéssel egyidejőleg bruttó
231.100.- Ft-ban állapítja meg.
Az aljegyzı köztisztviselıi jogviszonyára egyebekben az 1992. évi XXIII. törvény
rendelkezései, és Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Mőködési Szabályzata rendelkezései alkalmazandók.
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: kinevezésre 2009. március 1.

dr. Bencze Zoltán megköszöni a képviselı-testület támogatását és bizalmát.

8./ Egyebek:
8.1./ A Petıfi Emlékmúzeum belépı díjainak módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy több éve nem
emelkedett a múzeumi belépık ára, a jelenlegi javslatot a múzeum vezetıjével egyetértésben
tették, véleménye szerint ez a látogatottságot nem befolyásolja.
Zsoldos Gáborné: 2001-ben volt utoljára módosítva a belépı díj, amikor is 50.- illetve 100.Ft-ban állapították meg a belépıt. A Múzeum bevétele ezekkel a díjakkal 40 ezer ft. volt
évente. A megemelt díjjal sem fog a bevétel ugrásszerően megnıni, a múzeum gondnoka tett
javaslatot a díj emelésre.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület
egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2009. (II.16.) rendelete
A Petıfi Emlékmúzeum belépıdíjainak megállapításáról szóló 15/2001.(XI.7.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetésnek napja: 2009. február 16.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. március 1.

8.2./ A dömsödi 3761/14 Hrsz-ú közút rendezése- adásvételi szerzıdés megkötése
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A határozati javaslatban szereplı 129/2009. határozat szám
helyesen 129/2008. (IX.10.). Ekkor született döntés arról, hogy az önkormányzat ezt a
telekrendezést elvégzi. Magánszemélynek kellene megvásárolni az önkormányzati területet
ahhoz, hogy rendezıdjön az ingatlanok jogi helyzete. Több ingatlantulajdonost is érint a
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rendezés, senkire nem lehet rákényszeríteni ezt a döntést. Két tulajdonos a képviselı-testület
ajánlatát nem fogadta el, olyan formában kérik a határozat módosítását, hogy tíz havi
kamatmentes részletben fizethessék meg a megvásárlásra felajánlott ingatlan árát. Kérik
továbbá, hogy az ügyvédi költséget az önkormányzat vállalja át. Az ügy mielıbbi lezárása
érdekében – véleménye szerint – ez egy elfogadható ajánlat a vevık részérıl.
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:

23/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonában lévı 3761/14
hrsz-ú közút rendezése céljából hozott 129/2009. (IX.10.) Kt. számú határozatát az
alábbiakkal egészíti ki.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tefner Nóra 1141 Budapest,
Szugló u. 125/D 4. épület III.28. szám alatti, Tefner Ildikó 1085 Budapest, József krt. 50.
II.6. szám alatti, valamint Dobozi Anita 1171 Budapest, Gömbvirág u. 25. szám alatti
lakosok által fizetendı vételár megfizetésére 10 hónap kamatmentes részletfizetést
engedélyez.
A Képviselı-testület továbbá az ügylettel járó ügyvédi költség viselését is vállalja.

Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: szerzıdéskötésre 2009. március 31.

8.3./ A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében meghirdetett
„Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés”
elnevezéső (Kódszáma: KMOP-2007-3.3.1. „B”) pályázattal kapcsolatos határozat
módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: A Somogyi Béla utca csapadékvíz elvezetés pályázat – mint
ismert – nyertes pályázat lett, módosítani kell a határozatot, amiben döntöttek az önrész
mértékérıl. Az elnyert összeghez kell igazítani az önrész mértékét, így javasolja az önrészt
5.702.000.-Ft.-ra módosítani.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
24/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy a
Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében meghirdetett
„Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés”
elnevezéső (Kódszáma: KMOP-2007-3.3.1. „B”) pályázatra benyújtott projekt összes
elszámolható költségeinek azaz 57.018.000.-Ft –nak a 10%-át 5.702.000.-Ft-ot a 2009.
évi fejlesztésre elkülönített önkormányzati forrásból, biztosítja.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: 2009. február 17.
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8.4./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Elıadó: Varsányi Antal alpolgármester
(Bencze István polgármester az üléstermet elhagyta. Jelenlévık száma: 10 fı)
Varsányi Antal alpolgármester elıterjesztésében elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság
ülésén tárgyalta a polgármester illetményét és költségtérítését.
A Gazdasági Bizottság a polgármester illetményét 480.000.-Ft-ban, költségtérítését 144.000.Ft-ban javasolja megállapítani. A költségtérítés adó alá esik, annyival emelkedne, amennyi az
adó mértéke, 15 %-kal. Az illetmény emelés ellenérveként felmerült, hogy a megszorítások
arról szólnak, hogy fizetésemelés sehol sincs, van azonban ami mellette szól, mégpedig az,
hogy a polgármester az elmúlt nehéz gazdasági évet leküzdötte, és jó eredményekkel zárták az
évet, jó gazdasági helyzetben tartja a települést.
Dr. Rostás Klára ÜB. elnöke: Az Ügyrendi Bizottság feladata a polgármester illetményére
javaslatot tenni, ennek feltétele, hogy legyen az önkormányzatnak költségvetése. A
köztisztviselıi tv. értelmében a költségvetés ismeretében minden év március 1-tıl indul az új
illetmény, s következı év február végéig tart. Az Ügyrendi Bizottság mulasztást nem követett
el.
A Bizottság egyébként indítványozta volna az illetmény emelését, ugyanis az elmúlt évben
szerény volt az emelés, mert akkor sem tudták a költségvetés alakulását. A mostani javaslat
szerény, ennél egy kicsit többet is emelhetnének. Javasolja az illetményt 500.000.-Ft-ban
meghatározni.
Balogh László Levente képviselı: Gazdasági Bizottság ülésén átbeszélték, 2008-ban
440.000.-Ft. volt a polgármester illetménye, költségtérítése pedig 130.000.-Ft. Az elmúlt
évben a polgármester agilitása, a végzett munka, a teljesítmény, úgy gondolja, hogy a
maximum közelébe kellene meghatározni. A maximum illetmény tudomása szerint 483.125.
Ft. A költségtérítés tekintetében bejött az adózás, ezért javasolják a költségtérítésben az adó
miatti kiesés kompenzálását.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Az Ügyrendi Bizottság elnökének javaslatával kapcsolatban
felhívja a figyelmet a jogszabály betartására. A költségtérítés minimum összege 85.035.-Ft.,
maximum összege, 144.000.-Ft. pedig a maximum összeg. A költségtérítés az illetmény
maximum 30 %. Az illetmény minimum összege 425.150.-Ft., maximum összeg pedig 483125.-Ft. a jogszabály szerint.
Zsoldos Gáborné: A Pttv. 18. §. (2) bek. értelmében a polgármester költségátalány illeti meg,
a költségátalány mértéke a képviselı-testület döntése alapján a polgármester illetménye 23-30
%-nak megfelelı összeg. Ha a képvsielı-testület 480.000.Ft-ban állapítja meg az illetményét,
akkor a költségtérítés legfeljebb 144.000.-Ft. lehet. A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy
úgy állapítsák meg a polgármester költségtérítését, hogy az adólevonás után a jelenlegi
130.000.-Ft-nál ne legyen kevesebb. Ez azonban nem lehetséges, mert így 153.000.-Ft.
lenne,ami meghaladná a jogszabály szerinti maximumot, ezért a jogszabály szerinti maximum
összegre tettek javaslatot.
Bús András: Tavaly mennyi bérfejlesztés kapott a polgármester? Az az aggálya, hogy 2009ben sem a közalkalmazotti, sem a köztisztviselıi szféra nem részesül béremelésben, a
költségtérítés maximalizálásával egyetért, de elmondhatni a jegyzırıl is, hogy a körjegyzıség
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kialakításában mekkora munkája volt, elmondhatni az intézményvezetıkrıl is, hogy a társulás
kialakításában az intézményvezetık is maximális munkát végeztek.
Balogh László Levente: A jegyzı fizetését nem a testület határozza meg.
Bús András: A jegyzı és az intézményvezetık fizetését igenis a képviselı-testület határozza
meg a költségvetés jóváhagyásakor. Mennyire etikus, hogy egyetlen közalkalmazott,
köztisztviselı sem részesül 2009-ben béremelésben, a polgármester pedig igen ?
Varsányi Antal: Számtalan önkormányzatnál az elsı alkalommal megszavazták a
polgármesternek a maximális illetményt, Dömsöd nem, sıt tavaly is mértéktartó emelést
tettek. Ez a javaslat az ı javaslata, mint alpolgármester javaslata. Az Ügyrendi Bizottság is
tegyen javaslatot.
Dr. Rostás Klára képviselı, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság valamennyi tagja
jelen van, és úgy gondolja, hogy valamennyien a lehetı legtöbb illetmény kifizetése mellett
szavaznak. Miután a köztisztviselık esetében van olyan lehetıség, hogy 30 %-kal eltérhetnek
a szorzó szerinti beosorolástól, a polgármesternél nincs ilyen lehetıség?
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A polgármester foglalkoztatására vonatkozó törvényben van
meghatározva, hogy a köztisztviselıkre vonatkozó szabályok közül melyek vonatkoznak rá,
így jogosult ruházati költségtérítésre, tizenharmadik havi illetményre, jubileumi jutalomra, de
teljesítmény értékelés alapján illetményemelésre nincs lehetıség. Olyan lehetıség van, hogy
a képviselı-testület a polgármester munkájának elismeréseként legfeljebb hat havi
illetményének megfelelı jutalmat állapíthat meg.
Balogh László Levente: A tavalyi évben volt errıl szó, hogy valóban ne e maximum emelést
alkalmazzák, a többi köztisztviselınél nem emlékszik, hogy lett volna errıl szó, nincs is rá
lehetıség. Lehet szó jutalomról is, de inkább az illetményemelést javasolja. Ami meggyızi és
amivel indokolni tudja, az a tavalyi évben tett erıfeszítés és eredmény és ez nagyrészt a
polgármester érdeme.
Dr. Rostás Klára ÜB. elnöke megkérdezi a bizottság tagjait, támogatják-e a polgármester
illetményére és költségtérítésére elhangzott – határozati javaslatban szereplı – elıterjesztést.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.
Bús András képviselı: Helyesebbnek tartaná, ha ezt az összeget jutalomként állították volna
be a költségvetésbe, a testület értékelve a polgármester munkáját, egyedi díjazásba ezt az
összeget odaadni, hivatkozva arra, hogy senki nem részesült illetményemelésbe.
Varsányi Antal: Maga részérıl mindenféle erkölcsi gátlás nélkül megszavazza az emelést.
Dr. Rostás Klára: Bús András megnyugtatására elmondja, hogy
múlt évben a
köztisztviselık részesülnek valamennyi illetményemelésbe, akkor sem volt probléma.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A tavalyi költségvetésben az Országgyőlés 5%-os béremelést
állapított meg a közszférában, mivel a polgármesteri illetmény megállapításának alapja a
köztisztviselıi illetményalap a polgármester illetménye is 5 % -kal emelkedett.
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Szabó Andrea képviselı: Nagyon nehéz idıszakban állt helyt a polgármester, nagyon
keményen, lelkiismeretesen, kitartóan helytállt, ezért nem lát semmi kivetnivalót abban, ha
most megszavazzák az emelést.
Balogh László Levente: Egy fizetésrendezést jobban el tud fogadni egy válság idıszakban,
mint a jutalmat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Varsányi Antal
alpolgármester szavazásra bocsátotta a polgármester illetményének 480.000.-Ft-ban történı
megállapítását.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı
határozatot:
25/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a mód. 1994.évi LXIV.
törvényben biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:
Bencze István polgármester illetményét 2009.január 1. napjától havi bruttó 480.000- Ftban állapítja meg
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: 2009. január 1.

Varsányi Antal alpolgármester szavazásra bocsátotta a polgármester költségtérítésének
144.000.-Ft-ban történı megállapítását.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
26/2009.(II.13.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a mód. 1994.évi LXIV.
törvényben biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:
Bencze István polgármester költségátalányát 2009.január 1. napjától havi bruttó 144.000Ft-ban állapítja meg
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: 2009. január 1.

(Bencze István polgármester az ülésterembe visszaérkezett. Jelenlévı képviselık szám: 11 fı)
Varsányi Antal alpolgármester: Ismertette a képviselı-testület döntését.
Bencze István polgármester: Gyöngyösi István dömsödi lakos beadványát a képviselıtestület kézhez kapta. Az abban foglaltakat két évvel ezelıtt már Kovács László, a
Településfejlesztési Bizottság külsıs tagja felvetette. Akkor is utána néztek és ezt most is
megteszik. Varga László munkatársát megbízta azzal, hogy keresse a lehetıségét egy felszín
alatt lévı vízbázisról készített térkép megszerzésének. Bármikor szükség lehet egy térképre,
legyen az önkormányzat birtokában.
Ez ilyen beruházás 500 millió ft. körüli összeg, meg kellene keresni elıször is a beruházót.
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Félre téve nincs az ötlet, idırıl idıre beszámol milyen stádiumban van. Mindenképpen jó
lenne tudni milyen vízbázis van a település alatt, ezt a térkép birtokában tudjuk megítélni.
Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy e-mailen kapott egy ajánlatot, amely arról szól, hogy
az intézmények teljes főtési rendszerét egy biomassza tüzelıanyagra építené. Az ajánlatot egy
szakembernek bemutatja, és véleményt kér.
Lázár József képviselı: Az iskola felújítási projektet elindítják?
Bencze István polgármester: Ahhoz, hogy elindítsanak valamit, kellene egy állapotfelmérést
készíteni.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A pályázatíró cégnek átadják a listát amit elkészítettek a
fejlesztési tervekrıl, ık fogják megkeresni a pályázati lehetıséget, magáról az elıkészítésrıl
már döntött a képviselı-testület.
Bencze István polgármester: Tudomása szerint abbamaradt, mivel Rostás képviselıasszony
kezdeményezte, hogy megpróbál másik ajánlatot is beszerezni, azonban nem sikerült.
Dr. Rostás Klára képviselı: Arra gondolt, hogy aki pályázat kíván benyújtani, kivitelezı, az
maga felméri, hogy milyen munkálatokra van szükség a felújítás során. Itt szóba került, hogy
a hivatal mőszakisa felméri, mert mint tulajdonosnak tisztában kell lenni, milyen mőszaki
állapotban van az intézmény.
Bencze István polgármester: Dönthet úgy is a testület – ha van egy erre irányuló pályázat –
hogy benyújtja és arra kérnek árajánlatokat. Van élı döntés, amint lehetıség lesz,
megragadják
Dr. Rostás Klára képviselı: Akár részletekben is lehet - ha nyilászáró cserére van pályázat,
be kell nyújtani, ha főtéskorszerősítésre, akkor arra.
Varsányi Antal alpolgármester: Ezt korábban is aggályosnak tartotta, a Településfejlesztési
koncepcióban az oktatási rész ilyen oldalról nincs megközelítve, nincs egyértelmően eldöntve,
hogy egy helyen akarják, vagy több helyen az iskolát, nincs eldöntve, melyik irányt célozzák
meg. Amíg a településfejlesztési koncepció nem szabja meg az irányt, nehéz eldönteni. Azt
mondja, hogy az OMK. épületében kell iskolát hagyni, mert az épület finanszírozása
problémás lesz, udvart bıvítenek, javítják a környezetet, oszlik a költség. Ezt kell átgondolni
és ennek megfelelıen dönteni. A négy telephely bizonyosan nem gazdaságos, kettı, három
elfogadható.
Patonai Istvánné képviselı: Arról is volt szó, hogy a Széchenyi iskolát bıvítik, ami nem fér
bele, az marad az OMK-ban, megszőnik a Ságvári és a Petıfi téri iskola.
Varsányi Antal alpolgármester: Jó lenn, ha le lenne írva, túl általános az oktatási rész a
településfejlesztési koncepcióban. Felül kell vizsgálni, van ami már megvalósult, van aminek
megvalósulására esély sincs, van amit pontosítani kell.
Lázár József képviselı: Sokszor úgy érzi, hogy egy-egy részleget megpróbálnak helyre
hozni, valahol nem az egészre gondolnak. Munkahelyteremtést számtalanszor felvetette, 50
km-re Pesttıl senki nem jön. Szeméttelepnél szó volt, hogy válogató lesz, nem lesz válogató.
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Tudomása van róla, hogy hulladékból hıt állítanak elı. Sóderszállító autók tönkre teszik az
utat, kezdeményezték az elkerülı út megépítését.
Igazat ad abban, hogy az iskola kérdését is el kellene dönteni, bıvíteni szeretnének, 6
tanteremmel. Úgy érzi, hogy valahol topognak. Felvetette korábban pl, hogy drága az ivóvíz,
miért nem a Duna vízbıl használnak a WC. öblítésre, alagút rendszer kellene. A legutóbbi
választáskor elhangzott, hogy valaki palackozó üzemet szeretne létesíteni, nem tudnak róla.
Vannak tervek de nem dolgozzák ki, hogy merre akarnak haladjanak.
Varsányi Antal alpolgármester: Az elkerülı út kivételével egyetért az elhangzottakkal és
azzal, hogy ötlet szintjén foglalkozni kell vele, de a megvalósítást a szakemberekre kell bízni.
Ne a testület döntse el, hogy milyen öblítı rendszert alkalmazzanak pl. WC. öblítésre, de
tudomása szerint a Dunából kivett víz után is keményen fizetni kell.
Bencze István polgármester: Visszatérve – maga részérıl is szorgalmazza, hogy a települési
koncepciót gondolják át, a honlapon és régebbi hírnökben hozzáférhetı, egy-egy fejezethez a
képviselık hozzáírnának.
Kérdezi a képviselık véleményét arról, hogy hasonlóan az elmúlt évekhez, szervezzenek-e
márciusban vállalkozói fórumot.
Lázár József képviselı: Elkeserítı a falugyőlésen szerzett tapasztalat, azok akik egyébként a
leghangosabbak, a kocsmában és az interneten támadják az önkormányzatot, a falugyőlésen
nem vettek részt.
Bencze István: A rendezési terv módosítása kapcsán egyébként kell szervezni lakossági
fórumot, azzal összekötik a vállalkozói fórumot.
Ispán Ignác képviselı: A családsegítı szolgálat akadálymentesítési pályázat hol lett
meghirdetve, hogy errıl a dömsödi vállalkozók nem tudtak?
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Meghívásos pályázat volt, közbeszerzési eljárás keretében lett
kiválasztva a kivitelezı, tudomása szerint a polgármester úr helyi vállalkozót is megkeresett.
A dömsödi vállalkozók a szigorú közbeszerzési feltételeknek nem feleltek meg. Volt már rá
példa, hogy dömsödi vállalkozó elnyerte a munkát és visszaadta.
Bencze István: A cél, hogy dömsödi vállalkozó dolgozzon Dömsödön, de ha nem tudják
teljesíteni a feltételeket, akkor nem kaphatják meg a munkát. Ezt nem lehet egy helyi
kımővesre bízni, ezt komplexen kell meghirdetni és elvégezni, olyan elektronikai
berendezések kerülnek beépítésre, amelyre szinten egyik vállalkozó sem képes.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A vállalkozók nyújtsanak be a polgármesterhez egy ajánlatot, s
amennyiben olyan munka kínálkozik, amit el tudnak végezni, akkor értesíti ıket a hivatal.
Az önkormányzat lehetıséget ad a vállalkozóknak arra, hogy a honlapon hirdessék
tevékenységüket, de elvétve egy-egy vállalkozó veszi igénybe.
Az ülésen több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.
Kmf.
Bencze István
polgármester

Dr. Vörös Andrea
körjegyzı

