JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 15-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor,
Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán körjegyzı, valamint az intézményvezetık a
jelenléti ív szerint.
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy 8 képviselı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:

11/2012. (II.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
3./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
4./ A víziközmő vagyon 2012. évi használati díjának megállapítása
5./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének megvitatása
6./ Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megvitatása
7./ A Dömsödért Közalapítvány alapító okiratának átfogó módosítása
9./ Egyebek
a.) Munkabér-hitelkeretrıl szóló határozat módosítása
b.) Varsányi Antal alpolgármester indítványa életmentı elismerés adományozására
Zárt ülésen
10./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
Felelıs: képviselı-testület
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 az
elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
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12/2012. (II.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Varsányi Antal: Kérdezi, hogy mi volt a mai viziközmő tárgyalás eredménye?
Bencze István: Mint ismert, a Dél-pest megyei településekkel együtt egy zártkörő
részvénytársaság létrehozásával olyan céget szeretnének alapítani, amely megfelel a
víziközmő törvény azon feltételeinek, amelyet a vízszolgáltatással kapcsolatban állít a
szolgáltatók elé. Bármennyire dolgoznak azon, hogy a 150 ezer rákötési pont meglegyen, nem
lesz biztos, hogy megkapják az üzemeltetés jogát, mivel a 150 ezer rákötési ponton kívül még
további 10 feltételnek kell megfelelni, amelyet úgy határoznak meg, hogy a már meglévı
állami cégek tudják teljesíteni ezeket a feltételeket. A megbeszélés befejeztével felkérte a
jelenlévıket a zártkörő Rt. azonnali megalapítására, illetve az országgyőlési képviselıt,
próbálják meg elérni, ha megalakul az RT., legyen létjogosultsága annak, hogy
szolgáltathasson. Jelen pillanatban ennek csupán 10 % esélyét látja.
Lázár József: A fogyatékosok számára kialakítandó napközi lehetıségérıl tárgyalt, errıl
érdeklıdik. Hol, milyen típusú ellátásról lenne szó?
Bencze István: Semmit nem tud a cégrıl, az ügyvezetı kereste meg azzal, hogy a bútorbolt
helyén terveznék a dömsödi és környékbeli rászorulók részére. 15-20 fı szellemi, illetve testi
fogyatékos nappali ellátásáról lenne szó.
(dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı megérkezett, jelenlévı képviselık száma: 9 fı)
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a képviselı-testület elfogadott és
8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következı határozatot:

13/2012. (II.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti
idıszak eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal
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3./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: Az írásbeli elıterjesztést szóban összefoglalta.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az elıterjesztést tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
14/2012. (II.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 29. § (3) bekezdésében meghatározott
kötelezettségének eleget téve a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint
meghatározott saját bevételeinek, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı
ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három
évre várható összegét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: Szintén az új államháztartási szabályok írják elı az átmeneti
gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását, független attól, hogy idıben került a
költségvetés beterjesztésre, illetve elfogadásra, nem született az átmeneti gazdálkodásról
külön rendelet, tájékoztatni kell a polgármesternek a képviselı-testület a 2012. évi pénzügyi,
gazdálkodási kérdésekrıl.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az átmeneti gazdálkodásról szóló
beszámolót, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
15/2012. (II.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdésében meghatározott
kötelezettségének eleget téve Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi
átmeneti gazdálkodásáról készített polgármesteri beszámolót jelen határozat
melléklete szerint hagyja jóvá.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal
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4./ A víziközmő vagyon 2012. évi használati díjának megállapítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: Az elmúlt évben a képviselı-testület év közben döntött arról,
hogy a Vízmő részére az ivóvíz közmő vagyon használatáért 1.100.000.Ft. használati díjat
állapít meg.
2012. évre javasolt 5.000.000.-Ft. mely a vízhálózat féléves kalkulált értékcsökkenésének
számított összege.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az elıterjesztést tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
16/2012. (II.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Község Vízmő által
üzemeltett ivóvíz közmő vagyon használatáért 2012. évre 5.000.000-Ft azaz
ötmillió forint díj fizetésére kötelezi a Községi Vízmővet.
Felelıs: képviselı-testület; Steigerwald Gábor vízmő vezetı
Határidı: azonnal

5./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének megvitatása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester elöljáróban megköszöni a gazdasági vezetı és a gazdasági iroda
munkatársai a költségvetés elkészítésében végzett munkáját.
A költségvetésben található egy-ként korrigálásra szoruló hiba, mint az OMK létszáma, ahol a
létszám helyesen 6,5 fı. Ezek pontosításra szorulnak. A 2012. évi költségvetés tervezése 74
millió Ft-os hiánnyal indult, a bizottsági ülés napjára ezt sikerült 37 millió Ft-ra
lecsökkenteni.
Felhívja a figyelmet, hogy 2012-ben nagyon fontos a költségvetési hiány kezelése, mivel
2013. január l-tıl nem lehet forráshiányt tervezni, ehhez pedig az szükséges, hogy már 2012ben önmérsékletet tanúsítsanak, olyan intézkedéseket hozzanak, amely garantálja a most
meglévı hiány év végéig történı ledolgozását. Ennek érdekében a bizottság úgy döntött,
hogy a 37 millió Ft-os hiány csökkentésére minden intézmény költségvetésébıl egységesen
2,5 % visszatartására tesz javaslatot a képviselı-testület felé. Ha év közben a bevételek úgy
alakulnak, esetleg a visszatartott összeg egy részét, esetleg egészét felhasználhatja az
intézmény.
A költségvetéssel kapcsolatos szakértıi véleményt a képviselık írásban megkapták, a szakértı
– az idıjárási viszonyokra tekintettel – távolmaradását jelezte.
Kéri a képviselıktıl, intézményvezetıktıl, tolerálják a gondokat, várja a jobbító ötleteket.
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Zsoldos Gáborné: A 2012. évi költségvetés látszatra hasonló az elızı évihez, de alaposabban
áttekintve látható a számtalan változás. 2011. év végén több olyan jogszabály született, amely
az önkormányzat gazdálkodását jelentısen befolyásolja. Elırevetíti a 2013-tól megváltozott
feladatokat, arról azonban nincs szó, hogy az új feladatoknak mi lesz a forrása. Ez a
költségvetés már nem tartalmazza a társulások (Ráckeve és Térsége Önkormányzati
Beruházási Társulás, Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítı Intézményi Társulás)
számadatait, a nemzetiségi kisebbségi önkormányzat számait. Fontos változás még, hogy a
2011. évi beszámolót intézményenként külön-külön kell elkészíteni, a 2012. évi költségvetést
is intézményenként a kincstári rendszerben meg kell jeleníteni. Ez az elıkészítı munka
lezárult. Ez az intézkedés a költségvetési rendeletben is látható. Eddig önkormányzati szinten
bevételeket és kiadásokat hoztak a testület elé, amit a 3. mellékletben részleteztek
intézményenként. Jelen költségvetési rendelet mérlegszerő összefoglalással indul
önkormányzati szinten, ahol egyensúlyban kell bemutatni a a fıbb elıirányzatokat, ki kell
mutatni a mőködési költségvetést érintı bevételek, kiadásokat, valamint a felhalmozást érintı
bevételeket és kiadásokat.
A továbbiakban részletesen ismertette az egyes intézményeket érintı mellékleteket, melybıl
látható az intézmény kiadási, bevételi elıirányzatai, a mőködéshez szükséges önkormányzati
támogatás összege, majd a 6. sz. táblázat fıbb változására hívta fel a figyelmet.
A rendelet-tervezetben elıfordul számszaki hiba, mint 7. sz. mellékletben az intézményi
létszámnál ki kell húzni a közmunkával kapcsolatos létszámot, pedagóguslétszám 19, oktatást
segítı létszáma 14 fı. Mővelıdési Központ munkáját az elmúlt évben két változás érintette,
egyrészt kikerült a múzeum és a könyvtár. Az ebbıl eredı létszámváltozásokat ismertette. A
létszámban további csökkenést hozott a két 8 órás állás 6 órásra történı lecsökkentése,
melynek következtében a létszám 6,5 fıre csökkent. Az intézmények béralapja helyesen lett
tervezve, de a létszámon javítani kell.
A továbbiakban a létszámtáblában – szociális feladatok soron – történt változásokat – mely a
napközis konyha és az ételszállító autó létszámát érinti – ismertette és indokolta.
Mint elhangzott, a forráshiányt 37 millió Ft-ig lecsökkent, ezt sikerült lefedni, felhalmozási
hiány és egy nagyobb mőködési hiány. A belsı egyensúly meghatározása az ÖNHIKI.
pályázat szempontjából szükséges.
A következı két évben két szigorú szabály szorítja az önkormányzatot, egyik, hogy nem lehet
forráshiányt tervezni, illetve 30 napon túli kifizetetlen számlaállomány nem lehet, mert az
szankciókkal jár. Ahhoz, hogy az év során eljussanak ehhez az ideális állapothoz, olyan
intézkedéseket kell meghozni, amely a jövıre kiható. Úgy kell a feladatokat meghatározni,
hogy az hosszútávra is finanszírozható legyen. Ezért hozott a bizottság olyan határozatot,
hogy idıt nyerjenek, azért javasolták, hogy idıarányosan az intézményfinanszírozásnál tartsák
vissza a 2,5 %-ot, legyen idı konkrét javaslat megtételére, a testület májusi ülésén tőzze
napirendre, találtak-e plusz bevételt, ha nem, akkor milyen feladaton tudnak megszorítani.
Bizottsági ülésen beszéltek a bevételekrıl is, a helyi adók beszedése eléggé kockázatos.
Kismértékő emelést terveztek, ez elsısorban az iparőzési adónál jelentkezik. 2011-ben
változott a bejelentkezettek köre, a vezetékes és a mobilszolgáltatók kötelesek megosztani
adóalapjukat a települések között, erre alapozva 2012-ben magasabb adóbevétellel számoltak.
Bencze István: Bizottsági ülésen abban maradtak, hogy április 30-ig adnak határidıt, s a
májusi ülésen ismét napirendre tőzik.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság a költségvetés tervezetet megtárgyalta, elfogadásra
javasolta a 2,5 %-os intézményi költségredukcióval, valamint a tervezett cafetéria rendszerrel.
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Bencze István: A költségvetés tartalmazza az 5000.-Ft-os Erzsébet utalványt, melyet a
közalkalmazottak januárig visszamenıleg egyelıre megkapják. A második félévet még nem
látják elıre, ha valamihez hozzá kell nyúlni, lehet, hogy a cafetéria juttatás lesz.
Csikós Lászlóné: Az OMK létszámával kapcsolatban: 7,5 és 8 létszám szerepel, valójában
heten vannak. Amennyiben 6,5 fıben állapítják meg az OMK. létszámát, a gondnok –
amennyiben nem 8 órában lesz megállapítja a munkaköre – akkor távozni fog, mert 6 órás
állásból nem tud megélni.
Bencze István: Tévedésbıl maradt benne a helytelen létszámadat, nyilván, ha kapott volna
létszámot az intézményt, ezt személyesen közölték volna. 6,5 volt 2011-ben és ezt 2012-ben
is változatlan marad.
Csikós Lászlóné: Minden bizonnyal egy gondnokkal kevesebben maradnak, mert elmegy a
másik gondnok, ha hat órában kell ellátni a feladatot. 7 órától este 9 óráig nem lehet egy
gondnok.
Bencze István: Véleménye szerint egy gondnok is el tudja látni a gondnoki teendıket, át kell
gondolni és változtatni kell a nyitva tartáson. Taksonyban a mővelıdési ház mőködtetését 2,5
fıvel oldják meg, abban ugyan nem mőködik iskola, itt a 6,5 fın kívül van még olyan
kisegítı, aki az épület fenntartásában is segít.
A jelenlévı intézményvezetıktıl segítségét kéri, hogy április 30-ig a 2,5 % -ot nem adják
oda, menet közben kiderül, mit tudnak engedni, hol kell még megszorítani, egy biztos, 2012.
december 31-én nem lehet költségvetési hiány, amit átvisznek a következı évre. Ezt minden
körülmények között el kell érni.
Varsányi Antal kérdezi, hogy a városgazdálkodási feladatok létszámába – 8 fıbe –
beleszámít İ is, vagy nem? Ha igen, akkor az 8,25.
Zsoldos Gáborné: Igen, beletartozik. Teljes munkaidısre átszámított teljes létszám a 8 fı.
Varsányi Antal: Általánosságban megjegyzi, úgy látja, van némi tartalék még ebben a
költségvetésben, lesz olyan maradvány pénzt, amit nem kellene minden intézményben
egyformán elvonni. Pl. közmunkaprogramnál 30 % önrészt terveztek, bízik abban, hogy nem
kell önrészt biztosítani. Létszámmal kapcsolatban: így fogadták el, de majdnem kevésnek
tőnik a 40 fı, de irányítani elegendı. Annak ellenére, hogy a Vízügyhöz és a más cégek is
vehetnek fel közmunkást – ennek ellenére 300 fı, aki dolgozhatna. 10. mellékletet nem érti.
Normál kommunális adó nincs benne?
Zsoldos Gáborné: Nincs. Részletes magyarázatot adott a felvetett kérdésre.
Varsányi Antal: Egyre többen jönnek azzal, akik szociálisan rászorultak, hogy az
önkormányzat nem segít, úgy gondolják, az mind jár, amit kapnak. Tudatosítani kellene, hogy
az is egyfajta szociális segítség, amit nem kell neki befizetni, mert esetleg mentességet kap
fizetési kötelezettség alól. Ennek hangot is kell adni, mert 200 millió Ft. körül van a szociális
kiadás.
Bencze István: Bizottsági ülésen felvetıdött a Ságvári úti iskola épületének kérdése.
Jelenlegi ismeretük szerint 2013. januártól átveszi az állam az iskolákat, vele együtt az
épületeket is. Kérdés, hogy meghagyják –e ott mőködni a 2-3 csoportot, ha megszőnik a
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csoport, mi lesz utána az épület sorsa. Ha visszakerülne önkormányzati tulajdonba nem lenne
probléma, de ha nem akkor megfontolandó, hogy mi legyen vele, nem szeretnék, ha átadnák
az államnak és két év múlva értékesítené.
Ha olyan nem várt bevételek lesznek, amelyet nem terveztek be a költségvetésbe, akkor
felhasználhatják a z intézmények a 2,5 % ellentételezéseként.
Varsányi Antal: Bizottsági ülést követıen elhangzott, hogy a főnyíró el nem biztos, hogy jó,
az iskolát lehet, hogy erısen érinti, míg esetleg egy másik intézményt nem annyira. Ezt a
főnyíró elvet is lehet esetleg módosítani év közben.
Bencze István: Ehhez az kell, hogy a bevételek a vártnál jobban folyjanak be, vagy lesznek
olyan intézményvezetık, akik lemondanak egy bizonyos intézmény javára.
Balogh László Levente: Minden intézménynek 2,5 %. nem lehet elbizonytalanítani, de most
úgy látja, hogy nem lesz elég a 2,5 %.
Bencze István: A közmunkaprogramon jelentkezı tartalékon kívül mással nem
számolhatnak. ÖNHIKI-re nem valószínő, hogy jogosultak lesznek, ha csak egy kis esély is
lesz rá, megpályázzák.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a 2012. évi költségvetést azzal, hogy 2,5 % ot valamennyi
intézménynél visszatartanak a hiány csökkentésére.
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi
rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
2/2012. (II.17.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl
A rendelet kihirdetve: 2012. február 17. napján
A rendelet hatályos: 2012. január 1. napjától

6./ Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megvitatása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: Szóban összefoglalta az írásbeli elıterjesztést, majd kiegészítette azzal,
hogy a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza a sportcsarnok bérleti díjait, ez annyiban
módosulna, hogy ÁFA nélkül kell a bérleti díjat számlázni, illetve az OMK. helyiségeire
megállapított bérleti díj határozat szövege beépül a rendeletbe.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az napirendi pontot megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Balogh László Levente: Tisztázatlan hátterő szerzıdés van?
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dr. Bencze Zoltán: A törvény meghatározza, hogy milyen tulajdoni szerkezetnek kell lennie,
milyen szervezeteknek kell lenni, milyen típusú beszámolót kell készítenie, s ez a cégekre is
vonatkozik. Ilyen mélységben még nem ellenırizték, meg kell nézni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet-tervezetet.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2012. (II.17.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról
A rendelet kihirdetve: 2012. február 17. napján
A rendelet hatályos: 2012. február 17. napjától.

7./ A Dömsödért Közalapítvány alapító okiratának átfogó módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: A Dömsödért Alapítvány bírósági bejegyzése kapcsán merült fel, hogy
az alapítvány a közhasznúsághoz szükséges formai tartalmi követelményeknek nem felel meg.
Elvégezték az alapító okirat átfogó áttekintését és a módosított jogszabálynak megfelelıen
elkészítették az alapító okirat módosítását.
A kuratóriummal egyeztettek, a kiküldött anyaghoz képest az alábbi módosító javaslatokat
tették.
- Pontosították az éves beszámoló szabályait, mely szerint meghatározásra került a beszámoló
pontos határideje illetve kinek a felelıssége ezt a nyilvántartást vezetı bíróság részére
megküldeni. A felelısként a kuratórium elnökét jelölték meg. Másodlagos közzététel a
Nagyközségi Önkormányzat honlapja.
- A kuratórium elnöke javaslatot tett az alapítvány elnevezésére, miszerint az eddigi
Dömsödért Alapítvány helyett Dömsödért Közalapítvány legyen. Az alapítvány céljai közé
épüljön be, hogy közhasznú szervezetként folytatja a jövıben a tevékenységét, illetve, a
törvény meghatározott szakasza alapján nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is
részesüljenek a közhasznú szolgáltatásaiból.
Ezek a pontosítások a bíróság felé szolgálják az egyértelmősítést.
Az idei évtıl nem feltétele az 1 %-os SZJA részesedésnek a közhasznúsági fokozat megléte,
bármilyen egyesület, alapítvány részesülhet benne, feltétel, hogy közhasznú tevékenységet
lássanak el az elmúlt egy évben. Egyeztetett az alapítvány könyvelésével, Zsiba Sándornéval,
aki részt vett az ezzel kapcsolatos tájékoztatókon. Várhatón ez is módosulni fog, az idei 1 %
lehívásának más akadálya lesz, az elızı évi könyvelési és pénzforgalmi feltételeinek nem fog
megfelelni az alapítvány.
Ettıl függetlenül úgy gondolták, hogy az alapítvány rendezni kell, tekintve, hogy az 1995. évi
alapítása óta nem nyúltak hozzá, és a jogszabályváltozásokat az alapítvány soha nem követte.
Lázár József: Kérdezi, hogy a most elıterjesztett tervezet megfelel a jogszabályoknak?
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dr. Bencze Zoltán: Igen, a jogszabálynak megfelelıen állították össze. Ez egy képlékeny
terület, hogy jövıre az 1 %-kal mi lesz, az a jelenlegi tájékoztatók szerint bizonytalan, minden
bizonnyal módosítják még a jogszabályt.
Tóth Sándor: Szó volt róla, hogy Dömsödön több ilyen alapítvány mőködik, ezek
összevonásáról letett a testület? Mivel az alapítványok pénzforgalma is meghatározza az 1 %
szempontjából, célszerő lenne a 2-3 kis forgalmú alapítványokat összevonni, az egy közös
alapítvány forgalma akkora lenne, hogy jogos lenne az 1 %-ra.
dr. Bencze Zoltán: Nem tettek le róla, az önkormányzatnak van még egy másik a
„Közbiztonságért” Alapítvány, amely gyakorlatilag nem mőködik. A Dömsödért Alapítvány a
legrendezettebb, pénzügyi szempontból is, a Közbiztonságért Alapítványnál vannak olyan
függıben lévı fizetéssel kapcsolatos dolgok, amelyek még nem kerültek rendezésre. A
tevékenység ebben is benne van, ugyanazt ellátja, mint a Közbiztonságért Alapítvány is,
hosszú távon az volt a jogalkotó célja azzal, hogy így szabályozták a feltételeket, hogy
lehetıleg ne legyen ennyi kis szervezet, inkább nagyobb összefogások jöjjenek létre. Ez a cél
a jövıben.
Bencze István: Kérdezi, hogy agitálják a dömsödi polgárokat az 1 % felajánlását illetıen.
dr. Bencze Zoltán: Véleménye szerint meg kellene próbálni, a könyvelı szerint nem.
Bencze István: Úgy kellene elıkészíteni, hogy jövıre tudja fogadni az 1 %-ot, most pedig
olyan alapítványnak, egyesületnek, aki be tudja fogadni.
Varsányi Antal: Kéri a „Dömsödi Hírnök” szerkesztıjét, egy kicsit nézzen utána. Nem vész
el a pénz, csak bekerül a nagykalapba. Most a Tőzoltó Egyesület is megjelentetett a hírnökben
és véleménye szerint az sem jó, oda kellene figyelni, nem ismerik a jogszabályokat. Olyan
nincs, hogy megjelöli a felajánló, hogy az alapítványon belül kinek adja, csak a szervezetet
illetve az alapítványt lehet meghatározni, a szervezet vajon megfelel-e? Olyan dolgok
jelennek meg, ami biztossá teszi, hogy elveszik az egy százalék.
Bencze István: Az alapítvány könyvelıjével és a jegyzıvel megvizsgálják, mit kell annak
érdekében tenni, hogy már esetleg az idei évben utalható legyen az alapítványhoz az 1 %, a
Dömsödi Hírnökön és a honlapon keresztül tájékoztatják a lakosságot. Esetleg megkeresik az
adóhivatalt, állásfoglalást kérnek.
Megköszöni a kuratórium munkáját.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alapító okiratának módosítását.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
17/2012. (II.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsödért
Közalapítvány alapító okiratának átfogó módosítását jelen határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
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A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a változások
bírósági nyilvántartásba való bejegyzése érdekében eljárjon.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

8./ A közmőves szennyvízelvezetésrıl és a települési folyékony hulladék kezelésérıl,
szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: Decemberben a képviselı-testület a Keve-Víz Kft. kalkulációja alapján
megállapította a 2012. évi közszolgáltatás díjat. Ezt követıen jelent meg a víziközmő
szolgáltatásról szóló új törvény, mely megszabta a felsı határát, mennyivel lehet emelni a
víziközmő szolgáltatási díjakat. Ezt a törvény 4,2 %-ban maximálta. Korábban is 4,2 % volt a
kulcs, akkor a bruttó ár után számolták, most pedig a nettó ár után kell, ebbıl következik az
eltérés. Erre vonatkozóan a Keve-Víz Kft. kidolgozta újabb ajánlatát. Az eltérés átlagban 68.-Ft-os köbméterenkénti díjcsökkenést eredménye. Javasolja a Képviselı-testületnek ennek
megfelelıen a rendelet módosítást.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást, melyet a Képviselıtestület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2012. (II.17.) rendelete
a közmőves szennyvízelvezetésrıl és a települési folyékony hulladék kezelésérıl,
szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2012. február 17. napján
A rendelet hatályos: 2012. február 17. napjától.

9./ Egyebek
a.) Munkabér-hitelkeretrıl szóló határozat módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
dr. Bencze Zoltán: A korábbi határozatot kell módosítani az OTP. elvárásának megfelelıen.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
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18/2012. (II.15.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 211/2011. (XII.14.)
Kt.számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat maximum 20.000.000
munkabérhitel felvételérıl döntött (havi igénybevétellel).

Ft

összegő

A hitel futamidejét 2012. január 1-tıl 2012. május 31-ig határozza meg.
Adós vállalja, hogy a Hitelt beépíti a költségvetésbe és az OTP Bank Nyrt. részére
az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar
Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja
ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízást biztosít.
Az Önkormányzat hozzájárul – figyelembe véve a mindenkor hatályos
államháztartási jogszabályokat – a helyi adóbevételek, illetékbevételek és a
további egyéb saját bevételek (a továbbiakban Önkormányzati Bevételek)
engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az Önkormányzati Bevételek
összegét az OTP Bank Nyrt. a munkabér hitel törlesztésére fordítja.
Adós kötelezettséget vállal jelen összegő munkabérhitelre kölcsönszerzıdés és
engedményezési szerzıdés megkötésére.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben
megállapodjon, a kölcsönszerzıdést, valamint a kapcsolódó engedményezési
szerzıdést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal
b./ Varsányi Antal alpolgármester indítványa
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: Az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az állami kitüntetéseket a
kormányrendelet rendezi. Életmentı érdeméremre csak olyan személyt lehet felterjeszteni, aki
mások életének megmentésekor saját testi épségét és életét közvetlenül veszélyezteti. Ebben
az esetben ez nem állt fenn. A Képviselı-testület korábban már, ha nem is helyi kitüntetı
címmel, de egy elismerı oklevéllel átadásával ismert el hasonló cselekedetet, erre most is van
lehetıség.
Bencze István: A Dömsödért Emlékérem és a Díszpolgár kitüntetésre vonatkozó javaslat
beadási határideje mai napon lejár, véleménye szerint ezt az indítványt befogadhatja a
képviselı-testület és a Dömsödi Napok keretében egy elismerı oklevéllel megköszönheti a
cselekedetet.
Javasolja, hogy készítsenek megfelelı elıterjesztést a Dömsödért Emlékérem kitüntetésekkel
egyidıben erre az elismerésre is.

12

A Képviselı-testület a napirenddel kapcsolatban döntést nem hozott.
Képviselıi hozzászólások:
Lázár József: A dömsödi református templom mellett van egy lakóház, amelynek kerítését
már feltüzelték, de a szemetet ott hagyták. A szép templom mellett egy szemétkupac nem
szép látvány.
Nem tudja ki rendelte meg a fák koronájának alakítását, de némelyik katasztrofális.
Márciusban befejezıdik a dabi játszótér építése, kié lesz a fenntartás, gondozás?
Kérdezi, hogy az Euroship Kft. létezik-e még, évek óta nem hallani felılük semmit.
Bencze István: A játszótér karbantartása, gondozása az önkormányzat feladata lesz. Az
Euroship Kft-rıl hónapok óta nem hallott. A szerzıdésnek van egy pontja, miszerint ha négy
éven belül nem lépnek, akkor visszavásárolhatják a földterületet. Hollandiában is ugyanilyen
gazdasági válság uralkodik, hiába építenék meg a tervezett létesítményt, nem tudnák
megtölteni holland turistákkal. Amíg nem lesz egy gazdasági fellendülés, addig nem tudják
megépíteni. Nem tettek le róla.
dr. Bencze Zoltán: A fa gallyazásokkal kapcsolatban elmondja, hogy az ELMÜ. rendelete
meg, s egy kertészeti cég végezte el a gallyazást. Hétfın a hivatal munkatársai egy bejáráson
vettek részt a céggel, miután az önkormányzat tiltakozott a munka minısége ellen. A bejárás
jegyzıkönyvét megküldték az ELMÜ-nek. Az ELMÜ kettı és négy méteren belüli
visszavágást rendelt, hogy az ág három évig ne érje el a vezetékek védıtávolságát. Sajnos volt
olyan fa, amit teljesen lecsonkoltak a mellette lévıt kevésbé, véleményük szerint a cég inkább
a sebességre ment, mint arra, hogy esztétikus munkát végezzen.
Mészáros Pálné: Szintén felháborodását fejezi ki a gallyazás minısége miatt, javasolja, hogy
jövıben értesítsék ki a lakosságot, s aki egy megadott határidıig nem végzi el a fák
gallyazását, ott végezzék el az ELMÜ. megbízottjai.
Varsányi Antal: Azzal nem ért egyet, hogy rábízzák a lakosságra ezt a veszélyes munkát, a
karbantartás az ELMÜ. feladata. Inkább a jogi lépéseket tegyék meg. Az
dr. Bencze Zoltán: Tudomása van arról, hogy más településen hasonló esetbenaz ELMÜ.
ellen pert indítottak, s az önkormányzat meg is nyerte a pert.
Bencze István: Felhívja a képviselık és intézményvezetık figyelmét, hogy a Díszpolgár és a
„Dömsödért” Emlékérem kitüntetésre vonatkozó javaslat határideje lejár.
Tóth Sándor: A falugyőlésen nagyon kevés lakostárs volt jelen. Egy ilyen fórumnak kicsit
nagyobb reklám kellene. Nem oldható meg, hogy hangosbemondón keresztül tájékoztassák a
lakosságot a lakossági fórumokról.
A község vagyonmentésével kapcsolatban: Várható az iskola állami tulajdonba vételével az
ingatlanok állami tulajdonba vétele is. Fel kellene mérni, mennyire belakott a Ságvári úti
iskola, nem lehetne máshol elhelyezni a csoportokat, az ingatlant kivenni az oktatást szolgáló
épületek közül, hogy megmaradjon önkormányzati tulajdonban, komoly értéket képvisel.
Bencze István: Meg fogják vizsgálni az iskola vezetéssel közösen a lehetıséget.
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A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen folytatta munkáját, hatósági ügyeket tárgyalt.
(Külön jegyzıkönyvben rögzítve)
Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést az ülést bezárta

Kmf.

B e n c z e István
polgármester

dr. B e n c z e Zoltán
körjegyzı

