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Készült Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 14-i rendkívüli 
ülésérıl.  

A testületi ülésen jelen volt képviselık: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, 
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Lázár József, Dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó 
Andrea képviselık.  

Bencze István: köszönti a Képviselı-testület tagjait, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és 
elmondja, hogy a múlt héten kiküldött meghívó napirendi pontjaival szemben változás lesz.  

Napirend megállapítása:  

A képviselı testület egyhangú szavazással meghozta a következı határozatot.  

78/2012. (VI.14.) Kt. számú  
Határozat 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:  

1./ Döntés a víziközmő szolgáltatás átszervezésérıl. 
2./ Pedagógiai szakszolgálat együttmőködési megállapodás jóváhagyása.  
3./ Ráckevei Rendırkapitányság együttmőködési megállapodás jóváhagyása.  
4./ Ivóvíz minıség javítása pályázat, saját forrás rendelkezésre állás biztosítása, önerıre pályázat 
benyújtása.  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

1./ Döntés a víziközmő szolgáltatás átszervezésérıl 

Bencze István elmondja, hogy az elsı napirendi pont, döntés a vízközmő szolgáltatás átszervezésérıl. 
Ahhoz, hogy ezt a napirendi pontot tárgyaljuk vissza kell kanyarodnunk az elızı rendkívüli testületi 
ülés témájához, amikor arról döntöttünk, hogy Szigetszentmiklós ajánlatát fogadjuk el, a két konkrét 
ajánlattevı közül. Azzal a kitétellel döntöttünk így, hogy amennyiben új információhoz jutunk, akár az 
Öko-víz Kft-vel, akár a Daköv Kft-vel, akár a csatlakozás körülményeivel kapcsolatosan, 
mindenképpen a Képviselı-testület elé hozzuk megfontolásra a lehetıségeket. Az írásos anyagból úgy 
gondolom kiderült az, hogy az elmúlt napok hosszú tárgyalássorozata után úgy döntöttünk, hogy 
mégis csak a Daköv Kft-hez való csatlakozást hozzuk a Képviselı-testület elé. A szöveges 
indokolásban olvashattátok, hogy elsısorban egyetlen cél vezérelt minket, mégpedig az, hogy a 
csatorna üzemeltetése, illetve anno kiépítése hat település közös szüleménye volt, így az a logikus és 
mind a hat településnek egyöntetően kedvezı csatlakozási lehetıség, hogy együtt csatlakozunk 
valamelyik szolgáltatóhoz. Azzal párhuzamosan, hogy meghoztuk a döntést, hogy Cegléd, 
Szigetszentmiklós, ugyanakkor Ráckeve Képviselı-testülete ellenkezı irányba indult el, tehát Dabas 
irányába. A másik öt település polgármesterével többször beszéltünk, egészen addig kitartottunk a 
Szigetszentmiklóst érintı döntés mellett, amíg Ráckeve döntése meg nem született. A kapott anyagból 
nem igazán lehetett eldönteni, hogy Cegléd vagy Dabas ajánlata a kedvezıbb. Ráckevén egy 
megbeszélésen olyan döntés született, hogy kérjünk be a Daköv Kft-tıl és az Öko-víz Kft-tıl is 
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kiegészítéseket a döntés meghozatalához. 11 kérdést tettünk fel mindkét Kft-nek. Megkaptuk a 
válaszokat, amelyek alaposabb tájékoztatást nyújtottak, mint az elızı anyagok. Ez alapján döntöttek 
úgy az érintett települések polgármesterei, hogy a Daköv Kft ajánlatát fogjuk a Képviselı-testület elé 
terjeszteni. Majd ismételten megkerestük a Daköv Kft-t, négy kérdést tettünk fel, amelyekre a válasz 
meg is érkezett.  

Dr Bencze Zoltán: Az egyik kérdés a teljes körően önálló mőködtetésre vonatkozott, a másik a 
jelenlegi vízmő alkalmazottakkal kapcsolatban tettük fel kérdésnek, hogy a vízmő közalkalmazotti 
dolgozóit augusztus hónapra, a törvényi határidıig, az eljárási rend betartásával át tudnák-e venni. 
Erre azt a választ kaptuk, hogy minden további nélkül. Illetıleg az a kérésünk volt, hogy amennyiben 
megtörténik az alkalmazottak átvétele, akkor az önkormányzat mindennemő tevékenységet a községi 
vízmőnél meg kíván szüntetni. Az átadás napjától teljesen önállóan lássák el a vízmő üzemeltetését. 
Ez várhatóan augusztustól lesz. A települések részérıl egyöntető igényként merült fel, hogy a júliusi 
fogyasztási mennyiségekrıl a számlázás már a Daköv Kft-nél történjen. A negyedik kérdés a bérleti 
díjra vonatkozott, a szerzıdés tervezet a bérleti díj pontos mértékét nem tartalmazta.  
Ebben a kérdésben kérjük a Képviselı-testületet, hogy adjon szabad kezet a polgármester úrnak, mivel 
a Daköv Kft-nek, ahhoz, hogy bérleti megállapodás születhessen a Kft és a település között, pontosan 
ismernie kell a szolgáltatott mennyiségeket, a bevételeket. Ezen kívül még elıirányoztuk, hogy külön 
szét kell választani a bérleti szerzıdéseket szennyvíz csatorna üzemeltetésére és ivóvíz szolgáltatásra. 
A települések kizárólagos tulajdonjoggal csak az ivóvízhálózatok fölött rendelkeznek, a 
szennyvízcsatorna osztatlan közös tulajdonban van. Az erre vonatkozó szerzıdést a hat település 
önkormányzata egyszerre tudja megkötni.  

Bencze István: Amennyiben az elmondottak alapján fölhatalmazást kapok a testülettıl, akkor a jövı 
héten alá is írnám az üzemeltetési szerzıdést. Az üzemeltetési szerzıdésnek azért is van nagy 
jelentısége, túl azon, hogy július 1-je után önkormányzati intézmény nem szolgáltathat ivóvizet, mert 
biztos mindenki hallott arról, hogy az ivóvíz minıség javító pályázatunk sikeres lett. A pályázat egyik 
feltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen élı szolgáltatói szerzıdéssel.  

Dr Bencze Zoltán: Elmondja, hogy Apaj községben az ivóvíz szolgáltatást a Bácsvíz Zrt. végzi. Apaj 
azzal kereste meg a társtulajdonosi önkormányzatokat, hogy település területén lévı szennyvízcsatorna 
rendszert a jövıben a Bácsvíz Zrt. üzemeltethesse. Mivel a Bácsvíz Zrt. alvállalkozóként a Daköv Kft-
vel fog leszerzıdni a karbantartási munkák tekintetében, így csak a számlázást fogja a Bácsvíz Zrt. 
végezni. Úgy tudjuk, hogy ennek szakmailag nincsen akadálya, és elıreláthatólag úgy tőnik, hogy 
minden önkormányzat el fogja ezt a döntést fogadni.  

Bencze István: Remélem jó döntés lesz a Daköv Kft-hez csatlakozni, és a késıbbiekben sem fogunk 
csalódni.  

Dr Bencze Zoltán: A Kft-ben törzsbetétet kell vásárolni ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonos 
legyen benne. A Daköv ajánlata az, hogy a bekerülı önkormányzatok minimálisan 100.000.-Ft 
törzsbetéttel lépjenek be. A szavazati jog nagysága ettıl függ. Késıbb, ha törzsbetétet akar venni az 
önkormányzat, azt minden esetben a közgyőlésnek jóvá kell hagynia. Még nincs eldöntve, hogy a 
minimális összeggel kíván most az önkormányzat csatlakozni, vagy gondolkodik más összegen. A 
Kft-nél rákérdeztünk, hogy amennyiben megszőnik a községi vízmő, akkor az eszközvagyonnak, 
raktárkészletnek mi a sorsa? Azt a választ kaptuk, hogy több megoldás lehetséges, vagy az 
önkormányzat maga értékesíti az eszközöket, dönthet úgy a Kft, hogy ha a mőködtetéshez szükséges, 
akkor megvásárolja az önkormányzattól, vagy ha a közgyőlés elfogadja, bevihetı lesz a cégbe, és 
akkor az értéke a törzsbetét nagyságát növeli. Ez majd csak a jövı évben lesz aktuális.  
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Balogh László Levente: A kérdésem az lenne, hogy az ügyintézés, leolvasás ugyanúgy fog történni, 
mint eddig?  

Dr Bencze Zoltán: Mivel Ráckevén üzemigazgatóság jön létre, ezért valószínő, hogy az ügyintézés 
ott történik majd. Az átvételi garancia valamennyi vízmő dolgozóra vonatkozik, a leolvasókra is. 
Három éves továbbfoglalkoztatási garancia, csak a munkavállaló oldaláról súlyosan felróható 
magatartás miatt szüntetik meg három éven belül a munkaviszonyt. A díjak változatlanok maradnak, 
ha minden jól megy akkor a lakosság annyit észlel az egészbıl, hogy megváltozik a számla fejléce.  

Balogh László Levente: Eddig az tudatosult mindenkiben, hogy a vízmő az önkormányzat tulajdona.  

Dr Bencze Zoltán: Továbbra is az önkormányzatok lesznek a tulajdonosok, a kft-tıl bérleti díjat 
fogunk kapni. A lakosságot a változásokról szórólappal fogjuk tájékoztatni.  

Bencze István: 5 millió forint bérleti díjat kértünk, de nem biztos, hogy ezt meg fogjuk kapni.  

Balogh László Levente: Mekkora lenne az a törzsbetét, amelyet érdemes lenne megvenni?  

Dr Bencze Zoltán: Azt most nem tudjuk, mert mire lezajlódnak a csatlakozások a jelenlegi 4,9 milliós 
jegyzett tıkés cégbıl egy 404 milliós cég lesz. A jelenlegi tıke 46,8%-át Dabas önkormányzat adja.  

Balogh László Levente: És a mostani elfekvı készlet, raktár stb., az körülbelül milyen értéket 
képvisel? Mert ha azt be lehetne vinni a törzsvagyonba az jó lenne.  

Dr Bencze Zoltán: Ahhoz az kell, hogy a közgyőlés elfogadja. Ez majd tárgyalás eredménye lesz, 
valamennyi társtulajdonossal el kell majd fogadtatni. Az kellene, hogy ha értékesítésre kerülne az 
eszközállomány, akkor az abból befolyt összeget kellene a törzsbetétre fordítani.  

Bencze István: Mindegy, hogy 100.000.-Ft-ért vesz törzsbetétet az önkormányzat, vagy többért, ha a 
törzsbetét nagyságát nézzük, szinte semmi szavazati jogunk nem lesz, de a döntéseknél a csatlakozott 
települések kétharmadának egyet kell értenie.  

Varsányi Antal: Nekem vannak aggályaim a törzsvagyon vásárlással kapcsolatban. Mi lesz a vízmő 
eszközeivel, az autóval?  

Dr Bencze Zoltán: A vízmő megszőnése után mindenben jogutód az önkormányzat. A vízmő 
vagyona az önkormányzatra száll át.  

Varsányi Antal: Van ott egy csomó dolog ami másra nem használható. Ezen kívül a törzsvagyonból a 
100.000.-Ft-os rész annyit jelent, hogy semmi szavunk nem lesz a döntésekben.  

Sallai Gábor: A társasági szerzıdésben az van, hogy a nyereségek felosztása a törzsbetétek arányában 
történik. Egy ismerısömmel találkoztam, aki önkormányzati képviselı és ık azon vannak, hogy 
hogyan vehetnének nagyobb törzsbetétet. Még egy olyan ötlet is fölmerült, hogy hitelt vennének fel a 
törzsbetét összegére, mivel megnézték, hogy a törzsbetét után járó osztalék összege több lenne, mint a 
hitel után fizetendı költségek. Ennyire fontosnak tartják, mivel az önkormányzat részére óriási 
bevételi lehetıség lenne a törzsbetét után járó osztalék. Ezt úgy kezelik, mint egy befektetést. 
Közgazdásszal kiszámolták és úgy gondolják, hogy ez egy biztos befektetés lenne.  
A másik kérdésem az lenne, hogy a pályázati pénzzel nem növekszik a bevitt vagyonunk? 

Dr Bencze Zoltán: Nem mivel az önkormányzati vagyon marad. Az annyiban játszik szerepet, hogy 
amikor elkészül, akkor a bérleti díj szempontjából fog szerepet kapni. Mivel 2014-tıl vezetik be a 
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hatósági vízárakat is, ezért a bérleti díjakat ettıl az idıponttól újra megállapítják. Többek között a 
pályázatok miatti vagyonnövekmény miatt, és az új díjak miatt.  

Bencze István: Mintha a társasági szerzıdésben az lenne, hogy a cég nem törekedhet 
nyereségtartalom növelésre.  

Dr Bencze Zoltán: A Daköv eddigi üzletpolitikája az volt, hogy biztonságos szolgáltatást, jól mőködı 
hálózatot nyújtsanak a lakosság számára, elérhetı áron.  

Varsányi Antal : Engem zavar, hogy nagyon kevés szavazati jogunk lesz.  

Bencze István: Képviselı-testületi döntés, ha úgy gondoljátok, hogy erre hitelt vegyünk föl.  

Szabó Andrea: Inkább a vagyont kellene beépíteni.  

Bencze István: Ez nem tılünk függ, mindenképpen azt képviseljük, hogy a vagyont bevigyük, 
amennyiben a Daköv közgyőlése megengedi. Ha úgy döntenek, hogy se nekünk, se senkinek nem 
engedi, akkor más lehetıségeken kell gondolkodnunk.  

Jaksa Istvánné: Nem minden utcában van kiépítve a vízhálózat, ezután az újakat az önkormányzat 
fogja megépíteni?  

Dr Bencze Zoltán: Ez a szerzıdésben rögzítve van, hogy a fejlesztésekrıl az önkormányzat fog 
dönteni, és az önkormányzat fogja eldönteni annak idején, hogy kivel építteti meg. A szerzıdésben 
benne van, hogy kedvezıbb ajánlat esetén nem kötelezı a Daköv Kft-vel megépíttetni, de a 
szakfelügyeleti jogot kikötik maguknak.  

Steigerwald Gábor: A dolgozók átvétele hogyan történik? 

Dr Bencze Zoltán: Jogfolytonossággal lesznek átvéve, erre a Kjt. ad lehetıséget, ebben az esetben ha 
a dolgozó egyetért vele, megkötik az új munkaszerzıdést, végkielégítés kifizetésére ebben az esetben 
nincs lehetıség.  

Bencze István: Amennyiben másnak nincsen kérdése, felolvasnám a határozati javaslatokat.  
 

A Képviselı-testület a határozati javaslatokat elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatokat:   

79/2012.(VI.14.) Kt.számú  

Határozat 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete tekintettel arra, hogy a Dömsöd, Apaj, 
Ráckeve, Lórév, Makád és Szigetbecse önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képezı 
szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetése továbbra is közösen történjen, és az önkormányzatok 
tulajdonközösségét ne kelljen felbontani, ezért a 77/2012. (V.223.) Kt. számú határozatát a Képviselı-
testület felülvizsgálta, és jelen határozattal visszavonja.  

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: azonnal 
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80/2012.(VI.14.) Kt. számú 

Határozat 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ellátási felelısségi körébe tartozó 
víziközmővek üzemeltetése érdekében a Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be (2370 Dabas, 
Széchenyi u. 3., képviseli: Jasper Lóránt ügyvezetı igazgató, cégjegyzékszám: 13-09-066171) 
100.000.-Ft névértékő törzsbetét megfizetése mellett belép és a 10.000.-Ftösszeget egy összegben, a 
társasági szerzıdés szerint a Daköv Kft számlájára utalja. A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze 
István polgármester és dr. Bencze Zoltán jegyzıt, hogy a törzsbetét megfizetése és a társasági 
szerzıdés aláírása érdekében eljárjanak.  

Felelıs: Bencze István polgármester és dr. Bencze Zoltán jegyzı 

Határid ı: 2012. június 30-ig 

 

81/2012. (VI.14.) Kt. számú 

Határozat 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2012. június 30-ig a Daköv 
Dabas és Környéke Vízügyi Kft (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., képviseli: Jaspes Lóránt ügyvezetı 
igazgató, cégjegyzékszám: 13-09-066171) régi és az új tagjaival, valamint a Daköv Kft-vel 
szindikátusi szerzıdést köt.  

A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármester és dr. Bencze Zoltán jegyzıt, a 
szindikátusi szerzıdés aláírására.  

Felelıs: Bencze István polgármester, dr. Bencze Zoltán jegyzı 

Határid ı: 2012. június 30-ig 

 

82/2012. (VI.14.) Kt. számú 

Határozat 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat, 
mint ellátásért felelıs a víziközmővekrıl szóló 2011. évi CCIX. Törvény alapján kizárólag 
önkormányzati tulajdonú víziközmő szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja 2012. július 1-jétıl a 
jövıre nézve megoldani a település teljes körő víziközmő ellátását. A Képviselı-testület úgy dönt, 
hogy Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2012. június 30-ig, e naptól kezdıdı hatállyal – a Községi 
Vízmővel közös megegyezéssel megszüntetett víziközmő-szolgáltatási szerzıdés helyett – bérleti-
üzemeltetési szerzıdést köt a Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel (2370 Dabas, Széchenyi u. 
3., képviseli Jasper Lóránt ügyvezetı igazgató, cégjegyzékszám: 13-09-066171) az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévı ivóvíz víziközmővek, valamint az Apaj, Dömsöd, Lórév, Makád, 
Ráckeve és Szigetbecse önkormányzatainak osztatlan közös tulajdonában lévı szennyvízcsatorna 
hálózat és tisztítómő víziközmővek üzemeltetésére. E víziközmő-szolgáltatási bérleti-üzemeltetési 
szerzıdések lényeges feltétele, hogy a Daköv Kft. Víziközmő-szolgáltató vállalja,  miszerint a 
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jelenlegi vízjogi üzemeltetési engedélyt 2012. II. félév során a saját nevére átírja, valamint a korábbi 
víziközmő szolgáltató víziközmő-üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalóit a szindikátusi 
szerzıdésben meghatározottak szerint foglalkoztatja legalább 3 évig. A Képviselı-testület a 
víziközmővek üzemeltetésének Daköv Kft részére történı átadásával egyidejőleg a Községi Vízmő 
vízszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységét megszünteti.  

A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert arra, hogy a bérleti-                                    
üzemeltetési szerzıdésben meghatározásra kerülı bérleti díj nagyságában megállapodjon.  

A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán jegyzıt a bérleti-
üzemeltetési szerzıdés aláírására.  

Felelıs: Bencze István polgármester, dr. Bencze Zoltán jegyzı 

Határid ı: 2012. június 30-ig 

 

A Képviselı-testület 7 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következı határozatot:   

83/2012. (VI.14.) Kt.számú 

Határozat 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az Apaj, Dömsöd, Lórév, 
Makád, Ráckeve és Szigetbecse önkormányzatainak osztatlan közös tulajdonát képezı 
szennyvízcsatorna hálózat kizárólag Apaj Község közigazgatási területén lévı részének üzemeltetésére 
2012. június 30-tól a Bácsvíz Víz és Csatornaszolgáltató Zrt-vel (Cg.szám: 03-10-100039, Székhelye: 
6000 Kecskemét, Izsáki u. 13.) minimális 15 év idıtartamra üzemeltetési szerzıdés kerüljön 
megkötésre.  

Felelıs: Bencze István polgármester, dr. Bencze Zoltán jegyzı 

Határid ı: 2012. június 30. 

 

2./ Pedagógiai szakszolgálat együttmőködési megállapodás jóváhagyása 

Bencze István: Felkéri Zsoldos Gábornét, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a szakszolgálattal 
kapcsolatban. 

Zsoldos Gáborné: A lényeg az, hogy kibıvül a tevékenység a gyógypedagógiai ellátással, és ezt utazó 
gyógypedagógusi hálózat mőködésével próbálja a szakszolgálat megoldani. Ez azt is jelenti, hogy az 
oktatási intézményeket mőködtetı települési önkormányzatok jogosultak normatív támogatás 
igénylésére. Amennyiben igénylik ezt a szolgáltatást az önkormányzatok, akkor ezt a szakszolgálat 
díjazás ellenében tudja ellátni. A díjazás a normatív állami támogatásból történne. A mi esetünkben az 
általános iskola ezt a tevékenységet jelenleg nem fogja igényelni, mert van gyógypedagógusa. Az 
óvodánál más a helyzet, most zajlanak a felmérések, de elıreláthatólag 6-7 gyerek lenne, akit ez 
érintene. Ez a kiadás a költségvetésbe jelenleg nincs betervezve, viszont az óvodának nincs olyan 
szakembere, aki ezt a feladatot el tudná látni. Meg kell, hogy feleljünk a törvénynek,ezért igényelni 
fogjuk az óvoda részére ezt a fajta ellátást.  
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Bencze István: Amennyiben nincs további kérdés, ki az aki el tudja fogadni, a pedagógiai 
szakszolgálattal kötött együttmőködési megállapodást a jelzett módosításokkal? Kérem kézfeltartással 
jelezze.  

A Képviselı-testület egyhangú szavazással meghozta a következı határozatot:  

84/2012.(VI.14.) Kt. számú 

Határozat 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú 
Önkormányzati Társulással a pedagógiai szakszolgálat mőködésével kapcsolatos együttmőködési 
megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: azonnal  

3./ Ráckevei Rendırkapitányság együttmőködési megállapodás jóváhagyása 

Bencze István: A kapitányúrral megbeszéltük, hogy a teljes egészében önkormányzati fenntartású 
Níva gépkocsit idınként átadjuk részükre, a munkájuk segítéséhez. Hangsúlyozottan dömsödi 
szolgálati helyszínnel. A teljes üzemanyag ellátást viszont nem biztos, hogy tudjuk vállalni, vagy 
behatároltan egy havi kerettel.  

Varsányi Antal : Az autó volt használva a hivatal részérıl is, nem kellene teljesen átadni a használatát.  

Bencze István: Kérek a képviselıktıl javaslatot a szerzıdés finomítására és azután újratárgyaljuk ezt 
a javaslatot.  

A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  

85/2012. (VI.14.) Kt. számú 

Határozat 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pest-megyei Rendırkapitányság Ráckevei 
Rendırkapitányságával kötendı együttmőködési megállapodás megtárgyalását soron következı 
ülésére napolja.  

Felelıs: Képvislı-testület 

Határid ı: azonnal 

4./ Ivóvíz minıség javítása pályázat, saját forrás rendelkezésre állás biztosítása önerıre pályázat 
benyújtása 

Dr. Bencze Zoltán: Mivel megnyertük a pályázatot, és a teljes önerıre is be lehet adni a pályázatot, de 
azt el kell még mondani, hogy hiába másfél év, de nagyon szoros döntési idık lesznek az 
elkövetkezendı idıben. Hónapokon keresztül várható, hogy nagyon sürgıs rendkívüli üléseket kell 
tartani.  

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el. Bencze István polgármester szavazásra 
bocsátotta az elıterjesztést.  
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A Képviselı-testület egyhangú szavazással meghozta a következı határozatot:  

86/2012.(VI.14.) Kt. számú 

Határozat 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 165/2009.(XI. 9.) Kt. számú határozat 
valamint a 32/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat alapján az ivóvíz minıségének megóvása és javítása 
érdekében és a vízkezelés megvalósítására benyújtott KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azonosító számú 
pályázat az Irányító Hatóság költségcsökkentéssel támogatásra érdemesnek ítélte. Dömsöd 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségcsökkentést elfogadja, és egyben tudomásul 
veszi, hogy a projekt teljes költsége: 547.120.000.-Ft. Elszámolható közkiadás (KEOP támogatás): 
479.678.236.-Ft. Önerı: 67.441.764.-Ft. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
költségcsökkentés ellenére a projektet a támogatásra érdemesnek ítélt tartalom szerint megvalósítja.  

A Képviselı-testület a saját forrás összegét önerıként a költségvetésébıl biztosítja, de egyúttal arra, 
azaz 67.441.764.-Ft összegre pályázatot nyújt be az EU önerı Alaphoz.  

Felelıs: Bencze István polgármester 

Határid ı: azonnal 

 

5./ Egyebek 

Bencze István: Megkaptuk a meghívót július 7-ére, Főr község Képviselı-testületétıl, illetve 
polgármesterétıl. Varsányi Antal alpolgármester úr vezetésével szeretném, ha még két, három 
képviselı elmenne és képviselne bennünket.  Ez egy szombati nap, reggeltıl estig tartó elfoglaltság 
lenne.  

Lázár József: Elmondja, hogy a gáton nagyon sok kóbor kutya van.  

Dr Bencze Zoltán: Szabálysértési hatósági jogkörünk már nincsen.  

Varsányi Antal : Az állatorvos szerint körülbelül a kutyák egyharmadát oltatta be a lakosság.  

Bencze István: Meg kell fontolni az ebadó bevezetését. Akkor néhány hónap alatt megoldódik ez a 
probléma. 

Több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést 
bezárta. 

                                    

                                                                        Kmf 

   Bencze István                                                                                          dr. Bencze Zoltán 

    polgármester                                                                                                   körjegyzı   


