
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-án 
megtartott ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezsı 
alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. 
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán aljegyzı, 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı, továbbá a jelenléti ív szerinti meghívottakat.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, valamint a meghívottakat. 
Külön köszönti Dr. Schmidt Géza könyvszakértıt. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott 
képviselıbıl 8 képviselı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóval szemben a sorrendben változást javasol oly 
módon, hogy a 3. napirendet követıen tárgyalja a képviselı-testület a zárt ülés napirendjeit, 
ugyanis meghívást kapott a képviselı-testület ülésére Steigervald Gábor, aki a vízmő vezetıi 
állására nyújtotta be pályázatát, s a napirend tárgyalása kapcsán intézhetık hozzá kérdések, majd 
dönthet a testület a pályázatokról.  
 
Varsányi Antal  javasolja, hogy hallgassák meg a jelöltet, intézhetnek hozzá kérdéseket, a választást 
késıbb ejtsék meg, s holnap értesítsék.  
 
dr. Bencze  Zoltán aljegyzı: Tájékoztatja a képviselı-testületet arról, hogy ugyanazon az ülésen kell 
dönteni, amelyen tárgyalja a pályázatokat.  
 
 
A Képviselı-testület a javasolt módosítással egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
 
 

60/2011. (IV.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló beszámoló (zárszámadás) 
megvitatása 
4./ Vízmő vezetıi állásra érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés) 
5./ Az önkormányzati dolgozók lakáscélú támogatására érkezett pályázatok elbírálása 
(zárt ülés) 
6./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülés)  
7./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtása 
8./ A gyermekvédelem helyzetérıl szóló beszámoló megvitatása  
9./ Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítı és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 
Mőködésérıl  
10./ Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ  igazgatói álláshelyére pályázat kiírása 
11./ A Dömsödi  Sportközpont igazgatói álláshelyére pályázat kiírás  
12./ Jegyzıi állás betöltésére pályázat kiírás 
13./ Egyebek 
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13.1 A Gyergyócsomafalvai Tőzoltó Egyesület által adományozott székely kapu 
elhelyezése  
13.2 Közlekedési tábla levételének kezdeményezése 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Varsányi Antal:  Kovács Lászlóval történt megegyezés? 
 
Bencze István: Szóbeli megállapodás történt 50 ezer Ft. vételárban, a szerzıdést még nem 
írták alá.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

61/2011. (IV.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Lázár József: Juhász Lászlóval folytatott megbeszélés mire irányult? Tállai András 
államtitkára pozitív választ adott? 
 
Bencze István: Tállai András államtitkár levelében még reményt sem keltett, sok 
önkormányzat van ilyen nehéz helyzetben, más lehetıség nincs, mint az ÖNHIKI pályázat 
benyújtása.  
Juhász Lászlóval elsısorban az üdülıterületen felmerült problémákról tárgyaltak.  
 
Lázár József: Lesz válogató Dömsödön? 
 
Bencze István: Az elmúlt héten volt Társulási ülés, ahol tájékoztatták a jelenlévıket arról, 
hogy 20 napon belül beadják az Unióhoz azt a komplett pályázatot, amelyben a dömsödi 
anyag is szerepel.  
Az eredeti projekt tartalmazott egy égetıt a térségben, az ismét elıtérbe került, elképzelhetı, 
hogy a 176 település célkitőzése megvalósulhat.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátott a tájékoztatót, melyet a képviselı-testület elfogadott és 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

62/2011. (IV.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti idıszak 
eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló beszámoló (zárszámadás) 
megvitatása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Dr. Schmidt Géza: A könyvvizsgálói jelentésbıl egy-két dolgot kiemelne, elsıként,  
bevételek és a kiadások – amelyek szerepelnek a mérlegben – megegyeznek a könyveléssel, a 
mérlegben szereplı eszközök, források, alá vannak támasztva az analitikus 
nyilvántartásokkal, az ingatlanok az ingatlankataszter adataival, a mérleg valódiság 
biztosított.  
Ezzel összefüggésben említi, hogy van egy 44,8 millió Ft-os év végi likvid és munkabér hitel 
állomány, ami könyveléstechnikai problémák miatt máshova került a pénzforgalmi 
kimutatásban, a mérlegben, mint ahova kellett volna, ez kizárólag könyveléstechnikai 
probléma, ezt az auditálásnál helyre tették.  
Elég sok a hitel, ami a mérlegben szerepel, legjelentısebb a 108 millió Ft-os hitel a fordított 
ÁFA. fizetési kötelezettség miatt, itt nem a kivitelezı, hanem a megrendelı fizeti az ÁFA-t, 
ezt  meg kellett elılegeznie az önkormányzatnak, ehhez hitelt kellett felvenni. Ezen 
túlmenıen is vannak hitelek, amely a körültekintı gazdálkodásra int. A bevételek beszedése 
érdekében továbbra is minden lehetıséget meg kell tenni a behajtás érdekében, minden 
pályázati lehetıséget megkell ragadni, amelybıl pénzforráshoz, támogatáshoz juthat az 
önkormányzat.  
Az elıterjesztés részletes, alapos, megfelelı tájékoztatást nyújt a képviselık számára, a 
rendelet-tervezet és mellékletei megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak, elfogadásra javasolja.  
 
Zsoldos Gáborné: Az elıterjesztést kiegészíti azzal, hogy hivatkoznak az adóhátralék 
részletezését bemutató mellékletre, amely nem került kiküldésre, melyet a Polgármesteri 
Hivatal munkájáról szóló tájékoztató alkalmával fogják becsatolni. A táblázatot a Gazdasági 
Bizottság ülésén bemutatta. Az látszódik, hány adózó van, hány adótárgy, éves elıírás, 
hátralék, 2010. évi állapot stb. Bemutatják, mely adónemben hány esetben történt behajtási 
cselekmény. Tartalmazza a táblázat továbbá a felszámolás alatt lévı cégek esetében a 
hátralékok felhalmozódását. Ezeket a hátralékokat ki kell vezetni a könyvekbıl, nagyon kevés 
az esély, hogy ezekbıl az önkormányzat bevételhez jusson. 
A bevételeket és kiadásokat nézve a fı számokat és teljesítési százalékokat nézve jó képet 
látnak, részletesen áttekintve azt mutatja, hogy nagyon kevés pénzbıl kellett gazdálkodni, a 
2009. évi projektek elszámolásáig a megélhetés nagyon nehéz volt, a kifizetetlen számlák és 
kamatterheik halmozódtak.   
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2010-ben a helyi adó bevételi tervet nem tudták teljesíteni, a legnagyobb kiesés az iparőzési 
adó vonatkozásában történt, mintegy 15 millió Ft.  
Mőködési bevételeknél az étkezési térítési díjaknál hozott a testület egy olyan döntést év 
közben,  ami alapján többletre számíthattak, 5 % díjnövelést. Mivel az összes étkezı mintegy 
20 %-a fizet, a többi kedvezményes étkezı, így a teher az önkormányzat szociális kasszáját 
terheli.  
Mőködére átvett pénzeket úgy tervezték, mint a körjegyzıséghez, a közoktatási 
intézményfenntartó társuláshoz a társközség komoly összeggel hozzájárul. Itt 2010-ben 
mínusszal zárták az évet, elkészült a társulások elszámolása, 2008-2010. között Apaj község 
17 millió Ft-tal tartozik. Ezeknél a tételeknél látható  nagyobb eltérés a költségvetési tervhez 
képest a bevételi oldalon. 
Kiadási oldalon 100 %-os felüli teljesítést a szociális kiadásnál látható. Az eseti segélyezésnél 
a gyermekek rendszeres ellátásánál nem volt elég a betervezett keret, továbbá a szociális 
étkezés nagyon felfutott.  
 
(Sallai Gábor képviselı megérkezett, jelenlévı képviselık száma: 9 fı) 
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Beszámolt a beruházásokról, lezárult az útépítési, belvíz 
elvezetési projekt is, elszámolták a játszótér építést is. Ezeket állományba vették, ez látszik a 
vagyonnövekedésen. A Petıfi szülıi ház felújítás, és a dabi buszöböl nem fejezıdött be, 
illetve nem került elszámolásra.  
Hitelekrıl esett még szó, 2010-ben áthidaló hitelt vettek fel a fordított ÁFA. befizetésre, mely 
a pályázati támogatásból visszafizetésre került, áthidaló hitelt vettek még fel a csatorna 
kezességvállalás kapcsán a képviselı-testület által engedélyezett 20 millió Ft-tal szemben 13 
millió Ft-ot, mely a ciklus végén jár le. Itt fedezet a lakossági hátralékok behajtásából 
biztosított.  
Létszámgazdálkodást a bizottság átbeszélte, legtöbb mozgás a közmunkaprogramban volt, az 
intézményi létszámhoz nem nyúltak.  
A beszámolóhoz csatolni kell a mérleget, amely azt mutatja, hogy alakulnak a mőködési 
bevételek kiadások, felhalmozás bevételek és kiadások, a mérleg azt mutatja, hogy mőködésre 
többet költöttek, mint ami befolyt. 2010-ben a forráshiányt  nem tudták a költségvetési 
tervben ledolgozni, mert változott év közben az a hitelösszeg, amit erre szántak, valóságban 
nem vettek fel hitelt.  
Beruházásoknál, felújításoknál a betervezett feladatok változtak, amit megkezdtek, befejezték, 
de voltak olyan feladatok, amelyeket halasztottak, azok megtakarításából és a hitelekbıl 
igyekeztek a fizetési kötelezettségeket rendezni. Mőködés területén elızı ciklusban felvett 20 
millió Ft. hitelt törlesztik, jövı évben lejár.  
Pénzmaradvány táblák bemutatják az összegzést, külön önállóan gazdálkodó a Községi 
Vízmő, melynek pénzmaradványát külön jóvá kell hagyni. Önkormányzati szinten is negatív 
lett a pénzmaradvány, ez a túlköltés a Polgármesteri Hivatal gazdálkodónál van.  
Vagyon alakulásnál az látható, hogy a forgalomképtelen törzsvagyon növekedett az 
útberuházás, a belvíz elvezetési projekt után állományba vett vagyon miatt.  
 
Bencze István: Mint ismert, a képviselı-testület Apajnak az adósság rendezésére március 31-
ig adott határidıt. Apaj polgármesterétıl tegnapi nap folyamán kapott egy levelet. Jelenleg is 
tárgyalásban vannak az OTP-vel hitelfelvétel ügyében azzal a céllal, hogy Dömsöd 
önkormányzatát kifizessék. Az OTP. az önkormányzatok felé a hitelt felfüggesztette. Apaj is 
benyújtja az ÖNHIKI. pályázatot, s az esetlegesen elnyert támogatást ideadják.  
Apaj adóssága ez év januártól nem nı tovább, januártól inkasszóval teljesítik a 
kötelezettségüket.  
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Kérdezi, hogy a befizetetlen adókkal kapcsolatban milyen nagyságrendő az, amit nem tudnak 
behajtani, amihez sosem jutnak hozzá.  
 
Zsoldos Gáborné: 170 milliós nagyságrendő a nyitó hátralék állomány, a felszámolás alatt 
lévı cégeké 100 millió Ft. A felét valószínő nem fogják tudni behajtani.  
 
Varsányi Antal:  Szokáshoz hően alapos és kimerítı a beszámoló, számítástechnikai 
szempontból jó lenne megoldani, hogy a mellékletek görgethetık legyenek.  
Kérdezi: A Bio-Pannónia Kft. leltárba üzemeletetésre átadott eszközök nem jutnak hozzá. Mi 
ez? 
 
Zsoldos Gáborné: A Bio-Pannónia Kft. nem csak a Beruházási Társulásnak fizet, hanem a 
dömsödi önkormányzatnak is un. úthasználati díjat. Ez felénk tartozása. Fizetni fizet mind  a 
két felé, de késedelemmel.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a 2010.évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:  
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
10/2011. (IV.1.) rendelete 
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. április 22.  napján 
A rendelet hatályos: 2011. április 22. napjától. 

 
A képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta ülését. (Külön jegyzıkönyvben 
rögzítve.) 
 
 
7./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István: Ismert, hogy  az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete, elég nagy bajban 
vannak, fizetési nehézségekkel küszködnek, meg kell ragadni a pályázati lehetıségeket.  
 
Zsoldos Gáborné: Április 30. a határidı a pályázat központi adatbázisban történı rögzítésére. 
(Ismertette a pályázat benyújtásának menetét.)  
 
Bencze István: Az írásos elıterjesztésbıl is látható, hogy elég sok feltétele van a sikeres 
pályázatnak, meg kell próbálni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
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70/2011. (IV.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar köztársaság 2011. 
évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 
(továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására. 
 
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következı nyilatkozatot teszi: 
a) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fı feletti. 
(6095 fı) 
b) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011. évben 
ilyen jogcímen 100000 ezer forint összegő bevételt tervez. 
c) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 41624 ezer 
forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
d) Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát. 
e) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett, és 
2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadható záradékkal látta el. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester és dr. Bencze Zoltán aljegyzı 
Határid ı: 2011. április 30. 
 
 

8./ A gyermekvédelem helyzetérıl szóló beszámoló megvitatása 
Elıadó: dr. Bencze Zoltán aljegyzı 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán: A gyermekvédelmi beszámoló kiemelt jelentıségő, ezért nem csak az 
éves hivatali beszámoló keretében kap helyet. Nem csak a feladat fontosságát hangsúlyozza, 
jogszabályi kötelezettség is, mely elıírja, hogy a gyermekvédelem mőködésérıl milyen 
beszámolót, milyen szempontok alapján kell elkészíteni. Ezek alapján egy részletes, 
szakmailag alátámasztott beszámoló került a képviselık elé.  
 
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság a mindenter kiterjedı, alapos átfogó tájékoztatást 
nyújtó beszámolót megtárgyalta, s elfogadásra javasolja a képviselı-testület felé.  
A statisztikai adatokat szomorúnak tartja, annak viszont örül, hogy a pszichológus 8 órás 
foglalkoztatását sikerült megoldani. Elszomorítónak tartja, hogy a családokban az egyedülálló 
szülık száma nagyon magas, sokszor azért kell elválni a szülıknek, hogy bizonyos 
segélyezési formákhoz hozzájussanak. Az óvodai nevelésben – amit a bizottság kiemelt – a 
részt vevık közül 31 % hátrányos helyzető.   
A gyámhatósági és gyermekvédelmi munkát végzı kollégák munkáját elismeri és 
megköszöni. Megállapítható, hogy jó a kommunikáció a különbözı intézmények között. 
 
Varsányi Antal:  A beszámoló egyszerre jó és lehangoló. 10 oldalon lévı táblázat szerint 
étkezık száma 650 az alatta lévı összegek nem jók.  
 
dr. Bencze Zoltán és Mikusné Béky Edit magyarázatot adott a kérdésre.  
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Varsányi Antal:  Érdekes dologra hívja fel a figyelmet, a beszámoló szerint egy gyerekes 
családoknál  124 családból 79 egyedülálló szülı, ahol két gyerek van, 127 családból 30  az 
egyedülálló szülı. A gyermek számának növekedésével csökken az egyedülálló szülık száma, 
a gyerekek összetartják a családot.  
Megköszöni a munkát és a beszámolót.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

71/2011. (IV.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelembe véve az Oktatási, 
Közmővelıdési és Sport Bizottság javaslatát - az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi helyzetének átfogó értékelésérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: dr. Bencze Zoltán aljegyzı 
Határid ı: azonnal 
 
 

9./ Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítı és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 
Mőködésérıl 
Elıadó: Csengıdi Józsefné  mb. szolgálatvezetı 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta. Véleménye szerint 
életközeli beszámolót tartanak a kezükben, a családsegítı szolgálat munkatársai közel állnak 
azokhoz a családokhoz, akiknek szükségük van az odafigyelésre, ellátásra. Fókuszban vannak 
a szülık, gyerekek egyaránt. Jól mőködik a szolgálat. Statisztika szerint a védelembe vettek 
száma csökkent. Komplett gondozzák a családokat, gyerekeket szülıket együtt. Külön 
figyelmet fordítanak az alkoholproblémákkal küzdıkre. Az ügyfelek száma mérhetetlenül nı,  
A kapcsolattartási rendszer – amelyben dolgoznak, pszichológus és a többi munkatársakkal 
együtt – példaértékő. Megköszöni a munkát és a beszámolót. Nagyon jól mőködik a 
jelzırendszer, az elızı évhez képest, több, mint a duplájára nıtt a jelzések száma.  
 
Bencze István: Megköszöni a munkatársaknak a munkáját, egyre inkább szükség lesz a 
családsegítı szolgálatra. A munkaügyi központ vezetıjétıl kapott tájékoztatás alapján a 
következı pályázat alkalmával megpróbálnak a szolgálathoz egy létszámot biztosítani.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

72/2011. (IV.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelembe véve az Oktatási, 
Közmővelıdési és Sport Bizottság javaslatát - a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és 
Családsegítı Szolgálat 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja. 
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Felelıs: Csengıdi Józsefné mb. vezetı 
Határid ı: azonnal 

 
 
10./ Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ  igazgatói álláshelyére pályázat 
kiírása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı: Az Oktatási Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a képesítési 
követelmények vonatkozásában 2005. óta változott a jogszabály, az önkormányzatra szabott 
minimum követelményeket tartalmazza a pályázat.  
 
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, az elfogadta.  
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyet a képviselı-testület 
elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

73/2011. (IV.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı- testülete a módosított 150/1992. (XI.20.) 
Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ 
igazgatói állására az alábbiak szerint: 
 
Pályázati feltételek: 
Az intézmény vezetésével az a pályázó bízható meg, aki rendelkezik: 
aa) felsıfokú közmővelıdési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, 
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés 
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közmővelıdési 
intézmény-vezetı tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja, 
c) a felsıfokú közmővelıdési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) 
alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelı feladatkörben legalább öt éves szakmai 
gyakorlatot szerzett, és 
d) kiemelkedı közmővelıdési tevékenységet végez. 
A munkakör betöltéséhez szükséges: 
- legalább 5 év szakirányú szakmai tapasztalat,  
- büntetlen elıélet, - magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy  
- a megbízás idıtartama: határozott idejő 5 év 
- beosztás: magasabb vezetı 
- bérezés, egyéb juttatások: a módosított 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint 
- a vezetıi megbízás kezdı idıpontja: 2011. szeptember 1. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
A Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési központ tevékenységének szervezése, a hozzá 
tartozó szervezeti egységek munkájának összehangolása, a település kulturális életében 
való közremőködés, kapcsolattartás a kultúra területén mőködı civil szervezetekkel és 
helyi közösségekkel. 
A magasabb vezetıi megbízást az kaphat, aki: 
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A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg 
közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhetı. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolatát, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai önéletrajzot (amely tartalmazza a 
szakmai gyakorlat meglétét is), az intézmény vezetésére vonatkozó program, nyilatkozatot 
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevık megismerhetik.  
A beosztás betölthetıségének idıpontja:  
A beosztás legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthetı be.  
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétıl számított 30 
nap. 
A pályázat benyújtásának helye: Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala (Dömsöd, 
Petıfi tér 6.) Bencze István polgármester. 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történı 
megküldésével (2344 Dömsöd, Petıfi tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: D-……………./2011., valamint a munkakör 
megnevezését: Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ igazgatói állás. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokról azok elızetes bizottsági véleményezését követıen a képviselı-testület a 
bizottság írásos véleményének elkészültét követı elsı ülésén dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30. 
 
A képviselı-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelı pályázat hiányában a 
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
A Képviselı-testület utasítja az aljegyzıt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti 
közzétételére.  
 
Felelıs: dr. Bencze Zoltán aljegyzı 
Határid ı: folyamatos 
 
 

11./ A Dömsödi  Sportközpont igazgatói álláshelyére pályázat kiírás 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Szabó Andrea: Az Oktatási Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. Itt egyszerőbbek a 
pályázati kiírások, mint az OMK. vezetıi állásánál, kicsit elcsúsztak a pályázati kiírással.  
 
(Lázár József és Ispán Ignác képviselık az üléstermet elhagyták, jelenlévı képviselık száma: 
7 fı) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a pályázat kiírását.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
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74/2011. (IV.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı- testülete a módosított 325/2008. 
(XII.29.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Dömsödi Sportközpont igazgatói 
állására az alábbiak szerint: 
 
Pályázati feltételek: 
A munkakör betöltéséhez szükséges: 
- szakirányú felsıfokú képesítés, 
- legalább 5 év szakirányú szakmai tapasztalat,  
- büntetlen elıélet, - magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy  
- a megbízás idıtartama: határozott idejő 5 év 
- beosztás: magasabb vezetı 
- bérezés, egyéb juttatások: a módosított 325/2008. (XII.29.) Korm. rendelet szerint 
- a vezetıi megbízás kezdı idıpontja: 2011. szeptember 1. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény zavartalan mőködésével kapcsolatos vezetıi feladatok mellett, az 
intézményben lebonyolításra kerülı programok szervezése, együttmőködés a helyi 
sportegyesületekkel, az intézmény mőködtetésével és gazdálkodásával kapcsolatos 
feladatok ellátása. 
A magasabb vezetıi megbízást az kaphat, aki: 
A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg 
közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhetı. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolatát, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai önéletrajzot (amely tartalmazza a 
szakmai gyakorlat meglétét is), az intézmény vezetésére vonatkozó program, nyilatkozatot 
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevık megismerhetik.  
A beosztás betölthetıségének idıpontja:  
A beosztás legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthetı be.  
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétıl számított 30 
nap. 
A pályázat benyújtásának helye: Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala (Dömsöd, 
Petıfi tér 6.) Bencze István polgármester. 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történı 
megküldésével (2344 Dömsöd, Petıfi tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: D-……………./2011., valamint a munkakör 
megnevezését: Dömsödi Sportközpont igazgatói állás. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokról azok elızetes bizottsági véleményezését követıen a képviselı-testület a 
bizottság írásos véleményének elkészültét követı elsı ülésén dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30. 
 
A képviselı-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelı pályázat hiányában a 
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
A Képviselı-testület utasítja az aljegyzıt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti 
közzétételére.  
 
Felelıs: dr. Bencze Zoltán aljegyzı 
Határid ı: folyamatos 
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12./ Jegyzıi állás betöltésére pályázat kiírás 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Mint ismert, dr. Vörös Andrea körjegyzı munkaviszony 2011.  
június 30. napjával megszőnik. A pályázatot úgy kell kiírni, hogy július 1-tıl az új jegyzı be 
tudja tölteni az állást.  
 
Balogh László Levente: Az Ügyrendi Bizottság az elıterjesztést – a pályázati kiírást – 
megtárgyalta, azzal egyetért.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület az 
elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

75/2011. (IV.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki jegyzıi állás 
betöltésére. 
A Képviselı-testület a pályázati kiírást a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
A képviselı-testület a pályázati felhívást a www.kozigallas.gov.hu honlapon, a Dömsödi 
Hírnök címő önkormányzati újságban, és az önkormányzat www.domsod.hu címen 
elérhetı hivatalos honlapján teszi közzé. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 

 Határidı: azonnal 
 
 
13./ Egyebek 
13.1 A Gyergyócsomafalvai Tőzoltó Egyesület által adományozott székely kapu 
elhelyezése  
Elıadó: Bencze István polgármester 
 
Bencze István: A Gyergyócsomafalvai Tőzoltó Egyesület székely kaput ajándékozott a 
településnek. Korábban beszéltek róla, hogy a zászlóparkban kellene felállítani, de kisebb 
méretnél fogva elveszne a parkban. A Településfejlesztési Bizottság ülésén az az álláspont 
alakult ki, hogy méltó helye lenne a mővelıdési ház bejáratánál. (A képviselıknek 
látványterven mutatta be a tervezett helyszínt.) 
 
(Ispán Ignác és Lázár József  képviselık visszajöttek az ülésterembe, jelenlévı képviselık 
száma: 9 fı) 
 
Fekete Miklós: A megkeresés arról szólt, hogy a zászlóparkban kerülne elhelyezésre a 
székely kapu. Úgy gondolta, hogy egy székely kapu minimum 8 méter magas, így próbálta 
elhelyezni a parkban, de miután kiderült, hogy a kapu 250x240 mérető, a zászlóparkban 
elveszne. A Bizottsággal történt egyeztetés után esett a választás az OMK. elıtti parkra.  
 
Bencze István:  A székely kapu funkciója többek között az is, hogy a Tőzoltó Egyesület 
híreit itt függesztik ki.  
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Csikós Lászlóné: Kérdezi, hogy a németek által készített kopjafát át lehetne-e tenni a másik 
oldalra, az egy teljesen más stílusú alkotás.  
 
Fekete Miklós: Jó ötletnek tartja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a székely kapu elhelyezésére javasolt helyszínt azzal, 
hogy a németek által alkotott kopjafa átkerüljön a bejárat bal oldalára. 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot:  
 

76/2011. (IV.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gyergyócsomafalvai Tőzoltó 
Egyesület által a Dömsödi Tőzoltó Egyesületnek a szervezetek közötti jó kapcsolatra 
tekintettel adományozott székely kapu helyként a Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési 
központ elıtti parkosított közterületet határozza meg. 
 
A képviselı-testület egyben köszönetét nyilvánítja a Gyergyócsomafalvai Tőzoltó 
Egyesületnek a település nevezetességeit gazdagító ajándékáért. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
Bencze István polgármester: Kovács Bálint dömsödi lakos azzal a kéréssel fordult a 
Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a Kossuth L. út jobb oldalán a dabi buszmegálló elıtt van egy 
megállni tilos tábla, annak megszüntetéséhez az önkormányzat járuljon hozzá. Többször 
megbüntették, miután a saját házuk kapujában megállt. A Közútkezelıt is megkereste  
személyesen, ahol azt a választ kapta, hogy nyújtsa be kérelmét, kedvezıbb az elbírálás, ha az 
önkormányzat támogatását is megszerzi.  
 
Varsányi Antal:  Ha mind a két oldalon meg lehet állni és két kamion megáll, akkor szinte 
blokkolja a közlekedést, nagy a veszélyforrás. Nem javasolja a tábla megszüntetését.  
 
dr. Rókusfalvy Sylvia: Egyetért a korlátozás megszüntetésével, nem a kamionokból kell 
kiindulni, egyébként is nagyon széles ott az út, elférnek az autók a parkolók között.  
 
Ispán Ignác: A statisztika nem mutatott ki baleset, mi alapján van ott a tábla? Egyetért azzal, 
hogy szüntessék meg a megállni tilos táblát.  
 
Bencze István: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Dabi krt. és Kossuth L. út sarkon 
az 51-es út jobb oldalán lévı megállni tilos táblát megszüntessék. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a 
következı határozatot:  
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77/2011. (IV.20.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete kezdeményezi a Magyar Közút 
ZRt. Pest Megyei Igazgatóságánál, hogy az 51-es számú fıúton a dabi buszmegállóban 
elhelyezett megállni és várakozni tilos közúti jelzıtáblát szüntesse meg és a korlátozást 
oldja fel. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
Csikós Lászlóné: A falunapra készülıdve megkereste a korábbi években kiállítókat. 
Megkereste egy kiállító, aki emléktárgyakat készít – mint  kancsó, kulacs, bögre stb. – s azzal 
a kérdéssel fordult hozzá, hogy készíthet-e olyan tárgyakat, amelyen Dömsöd nevezetességei, 
templomok, múzeum, polgármesteri hivatal stb. találhatók, s ehhez kell-e engedély.  
 
A képviselık álláspontja, hogy egy mintadarabot mutasson, milyen minıségő anyagra kívánja 
felhasználni.  
 
Bencze István: A Képviselı-testület dönt errıl, úgy tőnik, nincs akadálya, írásban nyújtsa be 
kérelmét, a bizottság megtárgyalja, a képviselı-testület dönt.  
 
A Dömsödi Napok programjáról, a vendégek érkezésérıl tájékoztatja a képviselı-testületet.  
A Dömsödi Napok programjaira elvárja a képviselıket.  
 
Varsányi Antal:  Megkereste egy dömsödi vállalkozó azzal a kérdéssel, hogy Dömsöd zászlót 
kihelyezhetik-e telephelyükre? Szeretnének egy dömsödi zászlót és egy nemzeti zászlót 
kihelyezni.  
 
dr. Bencze Zoltán: A kihelyezéshez nem kell engedély, de a gyártáshoz igen.  
 
Az ülésen több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István    dr. Bencze Zoltán 
         polgármester                 aljegyzı 
 


