JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 17-én
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska
József, Balogh László Levente, Korona Sándor, Lázár József, Patonai Istvánné Sallai Gábor,
Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán aljegyzı.
A napirendhez meghívottként jelen vannak: Csányiné Laczó Judit, Biricz Márta Enikı, Zsiba
Sándorné
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
70/2010.(VI.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1.) A TÁMOP. 5.2.2 kódszámú Biztos kezdet gyerekházak pályázat benyújtásának
támogatása
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

1./ A TÁMOP. 5.2.2. kódszámú Biztos kezdet gyerekházak pályázat benyújtásának
támogatása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: A képviselı-testület elızı ülésén tárgyalta a napirendet,
azonban az érdemi döntéshez szükséges terveket és költségvetést most kapták meg.
Ismertette a mőszaki osztály elıterjesztését a pályázattal kapcsolatban. (Írásban mellékelve.)
Ragaszkodott ahhoz, hogy elsısorban egy olyan pénzügyi hátteret lássanak, amely elısegíti a
döntést, garanciát nyújt arra, hogy a három éves mőködés zökkenımentesen megoldódik.
Az építész véleményétıl függetlenül a 3,9 millió ft. nem lesz elég véleménye szerint sem az
átalakításra, s ebben még nincs benne az udvar kialakítása, minimum 8-10 millió ft-ba fog
kerülne. Javasolja, hogy fogadják el, támogassák a pályázatot, 4-5-6 munkahely teremtése
vezérli elsısorban. Úgy gondolja, hogy a tartalmi részét a családsegítı szolgálat keretében
meg tudnák oldani, ami vonzó, hogy ide lehet hozni néhány millió ft-ot és 4-5 embernek
munkát ad.
Felhívja a figyelmet arra, amennyiben sikeres lesz a pályázat, megvalósul, bármiféle
szorultság esetén az önkormányzat segíteni nem tud. Erkölcsileg mindent megad, de
anyagilag – ismerve a költségvetést, a nehézségeket – nem tud segítséget nyújtani, hacsak
nem lesz egy fellendülés a gazdasági életben, ami ma még nem látható.
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Csányiné Laczó Judit: A költségvetés hiányosságával kapcsolatban. az építıipari
kivitelezési tevékenységrıl szóló kormányrendelet leírja, milyen építési dokumentációhoz kell
építési költségvetést csatolni. Ennek a dokumentációnak nem része az építési költségvetés. A
kivitelezési költségekkel kapcsolatban pedig nem luxus kivitelezési munkákról van szó,
hanem szükséges kivitelezési munkákról, nem piaci áron kalkuláltak,
Bencze István: Ha meg van a kapcsolatrendszer, járható út, ha a piacról keresnének
vállalkozót, ennyi pénzbıl nem jönne ki.
Zsiba Sándorné: Kapcsolatok folytán önköltségi áron tudják a nyílászárókat beszerezni,
amely mintegy 50 %-os árcsökkenést eredményez. Részt vettek a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium tájékoztatóján a programmal kapcsolatban, ahol elhangzott, azon dolgoznak,
hogy ennek a programnak a 4. és az azt követı évekre az anyagi forrását biztosítsák.
Folyamatosan utógondozással szeretnék ezt a tevékenységet vinni. Pályázatok kiírásával,
normatívák támogatásával nyomon követik ezeket a programokat.
Lázár József: A testületnek arról kell dönteni, hogy támogatja-e vagy nem. A megnyerik a
pályázatot, megvalósítják, ha nem, akkor volt egy pályázat.
Bencze István: Sikeres pályázat esetén fognak finomulni a feltételek, azok a feltételek,
amelyek alapján aláírják a szerzıdést. Dönt arról a testület, hogy odaadják az épületet sikeres
pályázat esetén, de a részletek kidolgozása csak utána válik aktuálissá. (pl. lakásokhoz
kocsibejáró biztosítása stb.)
Zsiba Sándorné: Újdonságként érte, hogy az udvar földcseréjét el kell végezni, miért?
Bencze István: Gyermekintézmény lévén olyan állagú udvart fogadnak el, ami nem ilyen.
(pl. füvesíteni, vagy a játszóudvar talpazatának kialakítása) A felsı réteg cseréje biztosan
szükségessé válik.
Lázár József: Örülne, ha sikerülne a pályázat, a költségvetést ismerve, nem nagyon lenne az
önkormányzatnak pénze a felújításra, viszont az épület állaga romlik.
dr. Bencze Zoltán: A pályázathoz az ingatlan hasznosítására vonatkozó megállapodást kell-e
mellékelten?
Csányi Laczó Judit: A pályázati anyagban van erre egy formanyomtatvány
Zsiba Sándorné: Másik két teremmel kapcsolatban ma kereste az érintetteket, szeretnének a
hátrányos helyzető szülık részére olyan képzést indítani, amit el tudnak látni.
Balogh László Levente: Szakértıi vélemény szerint rossza a vizesblokk. Véleménye szerint
szép ez a vizesblokk, rézcsöves, új csaptelepek, nem tudja mikor készült el, mikor készült el.
Sallai Gábor: Van egy 60 milliós nagyságrendő bevétel. A bevételi oldalon szerepel az 50
millió ft-os pályázati támogatás, ezt az 50 milliót meg kapják?
Zsiba Sándorné: Sikeres pályázat esetén másnap be lehet nyújtani a 25 % elılegre az igényt.
Ettıl kezdve havonta kell elszámolni a felhasználást, a harmadik év végére fogy el.
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Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely szerint a „Még
1000 év Dömsödért” Egyesület részére - sikeres pályázata estén – használatba adja a dömsödi
782 hrsz-ú Petıfi téri iskola épületét.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
71/2010.(VI.17.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete, figyelembe véve az Oktatási
Közmővelıdési és Sport Bizottság javaslatát, a „Még 1000 év Dömsödért Egyesület (2344
Dömsöd, Bajcsy-Zs. út 6.) TÁMOP 5.2.2. „Biztos Kezdet Gyerekházak” címő pályázatra
benyújtandó programmal kapcsolatban az alábbi döntést hozza.
A képviselı-testület a pályázati program megvalósítását támogatja.
A pályázati program megvalósítása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévı Petıfi
Téri iskola épületét (Dömsöd 782 Hrsz, Petıfi tér 3-2.) – sikeres pályázat esetén- a
pályázatot megvalósító a „Még 1000 év Dömsödért Egyesület használatába adja.
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az együttmőködési
megállapodás, és a használatba adásra vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: megállapodások aláírására 2010. június 20-ig.

Bencze István polgármester kéri, amennyiben bármilyen elmozdulás – akár negatív, akár
pozitív – történik, tájékoztassák errıl.
Korona Sándor képviselı tájékoztatja a képviselıket, hogy az árvízkárosultak részére
győjtést indítottak. T lakos részérıl is felmerült, hogy szívesen segítene, de jó lenne ha
konkrét személyhez tudná kötni. Vannak bútorok, szekrénysor, amely felesleges,
kiválasztanának egy-két családot, akinek az élet munkája ment kárba és saját erıbıl nem tud
lábra állni, s ıket segítenék. Van vállalkozói megkeresés is, lakossági is. Egy üres
osztályteremben a hét három napján fogadják az adományokat és a kiválasztott családoknak
eljuttatnák.
Bencze István: Örömmel üdvözli a kezdeményezést, tudomása szerint a Jobbik és a FIDESZ.
is győjtést folytat, s magánszemélyek is. CSÖT. ülésen elhangzott, hogy a térség települései
összefognak és egy felsızsolcai házat felépítenek. Varga József Szigetújfalu
polgármesterének kezdeményezte, hogy a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási
Társulás is hasonlóan segítse a rászorultakat. Ezzel kapcsolatban rendkívüli társulási ülést hív
össze a napokban.
Korona Sándor: Segítséget kérne a hivatalos kapcsolatfelvételre, vannak családi
kapcsolatok, de hivatalosan is kellene lépést tenni.
Bencze István: Ingóságra nem várnak a felsızsolcaiak, házépítésre, pénzre és vegyszerre.
Lázár József: Valaki azt írta, pénzt nem kér, inkább ruhanemőt. Felmerült, ha építeni
akarnak házat, miért nem anyagilag próbálják összeszedni azt a pénzt, amit hozzáadnak.
Három szervezet győjt, össze kellene hangolni.
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Varsányi Antal: Dömsödön nem volt árvíz, de rengeteg esı volt, s nap, mint nap jönnek,
hogy félı, hogy összedıl a házuk, az önkormányzat építse meg.
Bencze István: Látják az árvíz sújtotta településeken az összefogást, segítséget, s ennek
hatására jönnek itt is segítségért azok, akik soha nem gondozták, nem óvták az épület állagát,
az esı miatt veszélybe kerül.
Lázár József: Lesz-e szúnyogirtás?
Bencze István: Jövı héten szerdán. CSÖT. ülésen rendkívüli erıs hatásfokú irtást rendeltek
meg, s személyesen ellenırzik a vegyszert.
Hétfın döntött a parlament az önkormányzati választásokról, a következı képviselı-testület
Dömsödön 8 tagú lesz, a következı hónapokban kell róla beszélni.
Az ülésen több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
aljegyzı

