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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 25-én 
megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, , Ambruska 
József, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Patonai Istvánné, 
Dr. Rókusfalvy Sylvia, Dr. Rostás Klára, Sallai Gábor, Szabó Andrea, Dr. Szabó Gáborné 
képviselık, Dr. Vörös Andrea körjegyzı valamint a meghívottak a mellékelt jelenléti ív 
szerint. 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait és a meghívottakat.  
Megállapítja, hogy a 14 megválasztott képviselıbıl 13 képviselı jelen van, így az ülés 
határozatképes, azt megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

27/2009.(III.25.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
1. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl  
3. Az önkormányzat és intézményei 2008.évi költségvetésérıl szóló 4/2008. (II.15.)  

rendelet módosítása  
4. Jelentés a 2008. évi belsı ellenırzésekrıl 
5. NKÖM. Könyvtár állománygyarapítási pályázat benyújtása 
6. Közoktatási Esélyegyenlıségi Program jóváhagyása 
7. Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Minıségirányítási Program 

jóváhagyása 
8. A 2009. évi közmunkaprogram jóváhagyása 
9. Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve 
10. Belterületi vízrendezés Dömsödön megnevezéső pályázatban szereplı 2497 hrsz-ú  

lévı ingatlan kisajátítása 
11. Az RSD holtágak kotrásához kapcsoló ingatlanok rendezése 
12. A dömsödi 771/1 hrsz-ú ingatlan (Petıfi szülıi ház) telekhatár rendezése 
13. Ivóvíz minıség javítása érdekében pályázat benyújtása 
14. „Szép Dömsödért” pályázat kiírás 
15. Egyebek 
16. „Dömsödért” emlékérem és a „Díszpolgár” cím adományozása (zárt ülésen) 

 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
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A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

28/2009.(III.25.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy NFÜ. honlapjáról 
szerzett információ alapján Dömsöd az ÁROP. szervezetfejlesztési pályázaton közel 10 millió 
Ft-ot nyert.  
 
Lázár József képviselı: Kérdezi, hogy továbbra is csak Ráckevéig szándékoznak kotorni a 
Soroksári Duna-ágat?  Kérdezi továbbá, hogy a KDV. nagyrégiós projekt leáll, vagy megy 
tovább? 
Kiskunlacházi közbiztonsági megbeszélés eredményérıl érdeklıdik, lesz ırs vagy nem?  
 
Bencze István polgármester: Április 7-én lesz Taksonyban egy részletes tájékoztató az RSD. 
kotrásával kapcsolatban. A KDV. Hulladékgazdálkodási Projekt nem áll le, megy tovább.  
A közbiztonsági tanácskozáson nem jutottak el az ırs kérdéséig. Hasznos volt a megbeszélés, 
félévente megismétlik a három település polgármesterei, polgárır parancsnokai részvételével.  
 
Lázár József képviselı kérdezi, hogy a településen mőködı Sion Securit Kft-t nem lehetne 
úgy bevonni a közbiztonságba, hogy az állampolgár fizet egy rendırséget, fizet egy ırzı-védı 
szolgálatot, így több szervnek kell fizetni,  
 
Bencze István polgármester: A Sion Securit kft. is jelen volt, abban is elırelépés történt, hogy 
a polgárırség és a  különbözı ırzı-védı szolgálatok összefognak, telefonkapcsolatban 
lesznek, ha valamit észlelnek, jelzik a másiknak. 
 
Dr. Rostás Klára képviselı kérdezi, hogy a Szőcs Erika miniszter asszony tájékoztatóján az 
új szociális rendszerrıl is szó volt? 
 
Bencze István polgármester: Igen, a miniszter asszony az út a munkához programról adott 
tájékoztatót, ennek része volt  Steiner Pál Pro Régió Kht. elnökének színvonalas elıadása a 
pályázatokkal kapcsolatban.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el, a képviselı-testület azt 
elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
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29/2009.(III.25.) Kt. számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester két 
ülés között eltelt idıszakban tett intézkedéseirıl szóló tájékoztatását. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
3./ Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésérıl szóló 4/2008. (II.15.) 
rendelet módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Jogszabály szerint a kincstár felé leadott beszámolót meg 
hogy elızze az utolsó rendelet módosítás. Az októberi lemondásokat, és az iparőzési adóalap 
módosulását. tartalmazza még a tagintézményeknek nyert pályázati pénzt, kötött 
felhasználású támogatást pontosítása központosított támogatásra, a vízmő használt fel a 
pénzmaradványából, mely bekerült a rendelet módosításba, a Ráckevei Tőzoltóságnak 
tartalékolt 300 ezer ft-ot. 
 
Sallai Gábor képviselı: A Gazdasági Bizottság a rendelet módosítást megtárgyalta, 
elfogadásra javasolja azzal a jó érzéssel, hogy kevesebb, mint harmada lett a forráshiány. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület 
egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
5/2009. (III.26.) rendelete  
Az önkormányzat és intézményei 2008.évi költségvetésérıl szóló 4/2008. (II.15.)  rendelet 
módosításáról 
A rendelet kihirdetésnek  napja: 2009. március 26. 
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. március 26. 

 
4./ Jelentés a 2008. évi belsı ellenırzésekrıl 
Elıadó: Fodor Pálné belsı ellenır 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Fodor Pálné belsı ellenır az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a jelentésben 
szereplı 8 ellenırzés nem azt jelenti, hogy 8 alkalommal jelenik meg a hivatalban, hanem 
folyamatosan tartják a kapcsolatot, például a bizonylatokat folyamatosan ellenırizik, s 
egyfajta tanácsadóként is mőködik az ellenır.  
 
Bencze István polgármester kérdezi, hogy a CSÖSZ. belsı ellenırzési program mennyire 
összehangolt ezzel az ellenırzéssel?  
 
Fodor Pálné: Semmennyire, a CSÖSZ. belsı ellenırzési programot a testületnek novemberig 
tárgyalni kell. A CSÖSZ. belsı ellenırzés nem megy bele az operatív dolgokba. A jogszabály 
kötelezıen elıírja, hogy a közbeszerzéseket is folyamatában ellenırizni kell.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Az éves belsı ellenırzési terv készítésénél egyeztetik, 
hogy a kistérségi belsı ellenır melyik területen folytat ellenırzést, s azt kiegészítve kérik az 



 4

ellenırzést, illetve az elızı évi tapasztalat – kockázatelemzés – alapján melyik területek azok, 
amelyre visszatérnek az ellenırzés során. A párhuzamos ellenırzéseket így kiküszöbölik. 
2009-tıl a belsı ellenırzés feladatköre bıvül az oktatási intézményi társulások ellenırzésével. 
2008-ban leginkább ellenırzött a  normatív és kötött felhasználású támogatások igénylése, 
elszámolása, pályázatok elszámolása, ellenırzése. A normatívákat vizsgálta az Állami 
Számvevıszék, a belsı ellenırzés és a Magyar Államkincstár, minden rendben volt, 
visszafizetési kötelezettséget nem állapítottak meg, elmarasztalás nem történt. Az Állami 
Számvevıszék és az Államkincstár ellenırzésérıl szóló beszámolót az elmúlt évben 
különtárgyalta a képviselı-testület.  
 
Sallai Gábor: Gazdasági Bizottság a jelentést megtárgyalta, és örömmel tapasztalta a pozitív 
megállapításokat.  
 
Fodor Pálné: Ez az eredménye a folyamatos és nem eseti vizsgálatnak, vagyis az esetlegesen 
feltárt hiányosságokat folyamatában lehet orvosolni. 
 
Lázár József képviselı: Megerısítve a Gazdasági bizottság elnökének véleményét, örömmel 
olvasta a hibátlan munkáról szóló jelentést.  
 
Miután a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester megköszönte az elıterjesztést és  a gazdasági iroda munkáját, majd szavazásra 
bocsátotta a jelentést, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta 
a következı határozatot: 
 

30/2009.(III.25.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és 
intézményeinél folytatott 2008. évi belsı ellenırzésekrıl szóló jelentést elfogadja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
5./ NKÖM. Könyvtár állománygyarapítási pályázat benyújtása 
Elıadó: Bencze István polgármester.  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Minden évben ismételten benyújtják a pályázatot, az elmúlt 
évben ugyanilyen nagyságrendben 200 ezer Ft - állítottak be pénzösszeget, azonban nem volt 
nyertes a pályázat. Ebben az évben is ugyanennyi összeggel kívánják emelni a könyvtár 
keretét. 
 
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezetı: Jó eséllyel indulnak a pályázaton, az országos 
statisztikai adatok alapján 190.-Ft. az egy lakosra jutó éves könyvbeszerzési keret, Dömsödön 
ez 165.-Ft., ezáltal esélyesek a pályázaton.  
 
Patonai Istvánné képviselı: Az Oktatási Bizottság egyetért a pályázat benyújtásával. 
 
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság támogatja a pályázat benyújtását.  
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az 
elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
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31/2009.(III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 4/2004.(II.20.) NKÖM 
rendelet szerint pályázatot nyújt be a Nagyközségi Könyvtár állománygyarapítási 
összegének támogatására a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt 
pályázatra. 
A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésében már jóváhagyott 
költségvetési támogatáson felül a könyvtári állománygyarapításra költségvetésébıl 
200.000.- Ft-ot, azaz Kettıszázezer forint összeget biztosít. 
 
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az 
önkormányzat költségvetésébıl biztosított összeget a Nagyközségi Könyvtár 
állománygyarapítására használja fel. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: a pályázat benyújtására 2009. április 3. 

 
6./ Közoktatási Esélyegyenlıségi Program jóváhagyása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A Körics Euroconsulting Kft. 2008. évben  felvállalta az 
esélyegyenlıségi program készítését térítésmentesen. A képviselı-testület novemberben 
tárgyalta, s akkor több pontban a dokumentum pontosítását, finomításátt kérte, melyet 
átvezettek a Körics kft. szakemberei, ezen kívül pedig az oktatási intézményfenntartó  
társulások alakulásával kapcsolatba a programot át kellett dolgozni. A program másfél 
hónapja elkészült, az intézményvezetık megkapták véleményezésre, az újabb kiegészítéseket 
már a hivatal átvezeti.  
 
Patonai Istvánné képviselı: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a programot, jogosnak 
tartották az intézményvezetık módosításokra tett javaslatait.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Így nem tudja elfogadni az Esélyegyenlıségi Programot. 
Nem került módosításra óvoda területének meghatározása, az óvodavezetı kérésének  
megfelelıen.  
 
Orosz Lajosné óvodavezetı: Ez a módosítás benne van a dokumentumban, az 
összehasonlítás végett tette az anyagba az eredeti szöveget, mivel az nincs mindenki elıtt.  
 
Dr. Rókusfalvy  Sylvia képviselı: Kérdezi, hogy nem túl nagy szám az, hogy 24 óvodáskorút 
nem írattak be a szülık?  
 
Orosz Lajosné: Nem  nagy szám. Az a szülı, aki otthon van Gyes-en kisebb gyermekével, 
nem íratja be a gyermeket, miért nem nevelkedhet addig a családban, amíg nem kötelezı 
óvodába járni.  
 
Patonai Istvánné: Oktatási Bizottság ülésén felmerült, hogy az óvoda csoportszám bıvítés 
mennyire indokolt, elmondhatni, hogy indokolt, mert az anyakönyvi adatok szerint 
gyarapodik a gyermeklétszám Dömsödön.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a Programot, melyet a Képviselı-testület elfogadott és 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

32/2009. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete, figyelembe véve az Oktatási, 
Közmővelıdési és Sport Bizottság véleményét, és a közoktatási intézmények vezetıinek 
javaslatait Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Programját jóváhagyja. 
 
Felelıs: Mészáros Pálné igazgató Gróf Széchenyi István Általános Iskola; Orosz Lajosné 
óvodavezetı Nagyközségi Óvoda, Köntös Ágnes igazgató Dezsı Lajos Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény 
Határid ı: azonnal 

 
7./ Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Minıségirányítási Program 
jóváhagyása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Köntös Ágnes AMI. igazgató: Az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az intézményben 
dolgozók teljesítményértékelésérıl van szó, ezt a intézmény által kidolgozott 
teljesítményértékelést össze kellett dolgozni a közalkalmazotti tv. végrehajtási rendeletében 
foglaltakkal. Ezt a képviselı-testületnek kell jóváhagynia.  
 
Patonai Istvánné: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

33/2009. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete, az Oktatási, Közmővelıdési és 
Sport Bizottság javaslatát figyelembe véve a Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény Minıségirányítási Programjának módosítását jóváhagyja. 
 
Felelıs: Köntös Ágnes igazgató 
Határid ı: azonnal 

 
Köntös Ágnes igazgató tájékoztatja a képviselıket a dömsödi táncosok Szabolcs 
Táncversenyen elért eredményérıl,  miszerint a dömsödi pár aranyérmet nyert.   
 
8./ Közmunkaprogram jóváhagyása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester elmondja, hogy az elmúlt hónapokban sokszor beszélgettek az 
Út a munkához elnevezéső programról, most a Dömsödre vonatkozó ilyen irányú programot 
tartják a kezükben.  
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dr. Bencze Zoltán aljegyzı röviden vázolja a program indulását. Az Út a munkához program 
abból a társadalmi igénybıl indult ki, amely tavaly jelentkezett, amelyhez Dömsöd kt. is 
csatlakozott,  szociális ellátó rendszer átalakítása olyan mértékben, hogy ne lehessen tartósan 
részese a segélyezési rendszernek, ha nem végeznek munkát. Az Országgyőlés elfogadta az 
ezzel kapcsolatos törvénymódosítást, ez alapján átalakul az eddigi szociális segélyezési 
rendszer, megváltoztatta, két ágra bontja, új elnevezése szerint az aktív korúak ellátása, ebbe 
tartoznak, akik bevonhatók a közfoglalkoztatás keretébe, másodsorban megmaradt a régi 
szociális segélyezési rendszer is három személyi körre, az egészségkárosodottakra, 55 év 
felettiekre, illetve azon egyedülállókra, akik 14 éven aluli gyermeküket egyedül nevelik és 
napközbeni ellátást másként nem tudják megoldani. A két utóbbi körbe tartozó vállalhatja azt, 
ha szeretne a programnak részese lenni. Minden további személy, aki aktív korú, nem 
foglalkoztatott személy közfoglalkoztatáson vehet részt. Az önkormányzat felelıssége, hogy 
biztosítanak-e számukra munkavégzési lehetıséget vagy sem. Ha munkalehetıséget 
biztosítanak, akkor min. három hónap, legfeljebb egy éves szerzıdést kell kötni. Ez esetben a 
bérüket és a járulékot 95 %-ban a központi költségvetés fedezi. Ha nem tud az önkormányzat 
munkát biztosítani, tehát önhibájukon kívül nem vesznek részt a közfoglalkoztatásban, akkor 
un. rendelkezésre állási támogatást kell részükre biztosítani, amely a mindenkori öregségi 
nyugdíj összegével egyenlı mértékő. Ennek 80 %-át fedezi a központi költségvetés. 
Harmadik lehetıség, hogy felajánl az önkormányzat közcélú munkavégzést, amit ha nem 
fogadnak el, megfelelı indokkal nem tudják alátámasztani, kikerülnek a segélyezési 
rendszerbıl. Minden év február 15-ig – elsı évben március 15-ig – el kell készíteni a 
közfoglalkoztatási terveket, amelyben megtervezik, hány fıt foglalkoztatnak, milyen 
munkakörökben, s ennek mik az anyagi vonzatai. Ezt terjesztették most a képviselı-testület 
elé.  
 
Bencze István polgármester: Bizonyára mindenki elıtt ismert, hogy ez a program a monoki 
polgármester kezdeményezésének eredménye, örömére szolgál, hogy volt olyan polgármester, 
aki végig tudta vinni akaratát.  
 
Sallai Gábor képviselı: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a programot, az elfogadásra 
javasolja. A Bizottság arra volt kiváncsi, hogy 2008. évi kiadásokat mennyiben csökkenti ez a 
konstrukció és 2009-ben mi várható?  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Csoportosítani kell a segélyezetteket és el kell dönteni, 
hogy rendelkezésre álló támogatást folyósít az önkormányzat vagy bevonja a munkába. 
Mérlegelni kell, hogy mibe kerül egy ember az önkormányzatnak egy hónapban, akkor 
megállapítható, hogy a rendelkezésre állási támogatás 28.500.FT/hó, ennek 20 %-át kell az 
önkormányzatnak biztosítani, ez 5700.-Ft/fı/hó. Ha közmunkára behívják a segélyezettet, a 
minimál bér és a járulékaival együtt, a kiadás 5 %-át kell az önkormányzatnak biztosítani, így 
4700.-Ft/hó/fı a kiadás. Ilyen szempontból jobb, ha mindenkit bevonnak a közmunkába, hisz 
nagy különbség van a minimálbér és a 28.000.-Ft. között. Nyitott kérdés, hogy ezt az 
önkormányzat hogy fogja megszervezni, ehhez a feladathoz biztosítani kell létszámot, aki a 
feladatot összeállítja, ellenırizi, irányítja, az embereket. Gondoskodni kell a 
szerszámellátásról, stb. A Képviselı-testület a költségvetést már jóváhagyta, akkor még nem 
kristályosodott ki, hogyan fog felállni, hány embert és mekkora összegben érint. A 25 fıs 
közhasznú állományra szerzıdést nem köthetnek, viszont utcára sem lehet tenni ıket egyik 
napról a másikra, felmérték, ki jogosult segélyre, kik aki egyáltalán semmire nem jogosultak. 
Változó idıponttal szüntették meg a szerzıdéseket, s ezt az átmeneti idıszakot az 
önkormányzatnak kellett fedezni, a február márciusi hónapot szintén az önkormányzatnak kell 
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saját költségvetésébıl állni. Mindent levonva 1,2 millió ft. keret marad, amit még nem 
használtak fel. A rendszeres segélyben évi 40 millió ft. kifizetésre van meg az önerı. Terveik 
szerint minél több személyt kívánnak bevonni a közmunka programba, ott elég lesz a 
költségvetés, ha a városgazdálkodásnál kevés lesz a pénzt, onnan tudnak átcsoportosítani.  
 
Bencze István polgármester: A CSÖSZ. ülésen is érintılegesen tárgyalták ezt a programot, 
elhangzott, hogy 0,8 fıre jogosultak az irányítást kibıvíteni. Vannak 0,1 – 0,2 települések, 
Dömsöd a legmagasabb a 0,8 fıvel, az egész CSÖSZ-nél 3 fıre pályáznak közösen, ebbıl egy 
fıt biztosan Dömsöd kap.  
 
Lázár József képviselı: Részt vettek egy szociális kerekasztal megbeszélésen, ahol a 
kisebbségi önkormányzat képviselıje is jelen volt, a tárgyalás végén mindenki pozitív 
érzésekkel állt fel. A kisebbségi képviselıt meg kellett nyugtatni, két dolog közül választhat, 
egyrészt terjeszti ezt a programot, másrészt nem ellentétesen beszél. Abban a tudatban voltak 
hogy jár a szociális segély is és e mellett dolgozhatnak is. Ennek a programnak a 
megvalósításával ki tudják szőrni azokat a feketemunkásokat, akik hivatalosan sehol 
nincsenek bejelentve, s mellette kapják a segélyt. Örömére szolgálna, ha ez a program 
beváltaná a hozzá főzött reményeket.  
 
Ambruska József képviselı: Rendelkezik arról a törvény, hogy ezeket az embereket hogyan 
tájékoztatják? Nem fordulhat elı, hogy arra hivatkozik az állampolgár, hogy nem tudott róla?  
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı: Természetesen, a rendszeres segélyezetteket március végéig 
felül kell vizsgálni. Határozattal értesülnek arról, hogy milyen kategóriába tartoznak. Ezzel a 
határozattal kell felkeresni a ráckevei Munkaügyi Központot, ott közvetítik ki, illetve a 
munkaügyi központon keresztül intézıdik. Semmiképpen sem fordulhat elı, hogy az ügyfél 
arra hivatkozhat, hogy nem tudott róla, hisz megjelenik egy hatósági határozat.  
 
Ambruska József képviselı: A kötelezı orvosi vizsgálatot ki fogja végezni?  
 
dr. Bencze Zoltán: A munkaügyi központon keresztül történik, most hívják fel az 
önkormányzatokat, hogy kössenek egy megállapodást a hozzájuk legközelebb esı ilyen 
vizsgálatot végzı orvossal, oda közvetítik ki és a Munkaügyi Központ fedezi a költséget. 
Azok végezhetnek alkalmassági vizsgálatot, akik egyébként foglalkozás egészségügyi 
vizsgálatra jogosultak.  
 
Bencze István polgármester: Mire összeáll a stáb, hogy hány emberrel indulnak, addig a 
faluban szemlét tartanak és meghatározzák azokat a feladatokat, amit ezek az emberek el 
fognak látni.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A Munkaügyi Központba három alkalommal is át kell utazni 
az állampolgárnak, mire el tudja intézni az ügyét, nem tudni, hogy fog ez menni.  
 
Dr. Rostás Klára képviselı: Kérdezi, hogy a gördülékenység érdekében nem lehetne a 
Munkaügyi Központtal megbeszélni, hogy valaki kijönne és egy meghatározott idıben itt 
tartana ügyfélfogadást.  
 
Bencze István polgármester: A holnapi nap folyamán a Munkaügyi Központ a térségi 
önkormányzatoknak tájékoztatót tart, ott felvetik ezt a javaslatot. Azért nem oldható meg, 
mert nem egy konkrét idıpontra vannak berendelve a Munkaügyi Központba, hanem egy 
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intervallum van megadva a jelentkezésre. A helyi ügyfélfogadáshoz újabb értesítéseket 
kellene kiküldeni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

34/2009. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelembe véve a helyi 
szociálpolitikai kerekasztal véleményét, az Önkormányzat 2009. évi 
Közmunkaprogramját jóváhagyja. 
A közmunka program keretében 2009. évben az önkormányzat 102 fı foglalkoztatását 
szervezi meg. A program bruttó bérköltségét a képviselı-testület 79.348.170.- Ft-ban 
határozza meg, mely bérköltség 95%-át, azaz 75.380.762.- Ft-ot a központi 
költségvetésbıl igényel az önkormányzat. 
A közmunka program a határozat melléklete. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a közmunkaprogram 
végrehajtásával összefüggı jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
(Balogh László Levente képviselı eltávozott, jelenlévı képviselık száma 12 fı.) 
 
9./ Az önkormányzat 2009.évi közbeszerzési terve 
Elıadó: dr. Bencze Zoltán alpolgármester  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı: A közbeszerzési tervet 2004. óta minden évben jóváhagyja a 
képviselı-testület. Ennek a tervnek a készítése során már figyelembe vették az április 1-tıl 
bekövetkezı változásokat, leegyszerősíti az egész eljárási rendet, lerövidíti a határidıket, 
megszünteti a nemzeti, valamint a nemzeti értékhatár közbeszerzéseket, a két kategóriát 
összemosta és egy jóval egyszerőbb eljárást alkalmaz, többek között az eddigi 52, 40 napos 
határidıket 25 napra lerövidítette. Négy közbeszerzést írtak bele a tervbe, ezek besorolása 
már az új fogalom meghatározással történt. Az élelmiszer beszerzés, valamint a két nagy 
pályázat (belterületi utak, illetve a Somogyi  B. utca vízelvezetés) valamint a hitelfelvétel 
szerepel a közbeszerzési tervben.  
 
Sallai Gábor képviselı: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Rostás Klára képviselı kérdezi, hogy a közbeszerzéseknél érvényesül-e, hogy elsısorban 
dömsödi legyen a teljesítı?  
 
Bencze István polgármester: Ez a tervben nem kell hogy szerepeljen, de egyértelmő, amikor 
felállt a képviselı-testület, elhatározták, hogy a közbeszerzések során a dömsödi 
vállalkozókat is meghívják.  
 
Dr. Rostás Klára: Az élelmiszer beszerzés tekintetében alkalmasnak tartja a dömsödi 
húsboltot.  
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Bencze István: A dömsödi vállalkozó az egyetlen, akitıl a húsárut rendelik.  
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı elmondja, hogy az április 1-i módosítás azt is tartalmazza, hogy a 
meghívásos eljárásokat megszünteti, a közbeszerzési értesítıben nyílt ajánlati felhívást lehet 
tenni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-
testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

35/2009. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi 
közbeszerzési tervének elkészítéséhez az alábbi beruházásokat nevezi meg: 
 
- élelmiszer beszerzés, az árubeszerzés nettó értéke 8.000.000-Ft, 
- belterületi utak fejlesztése, az építési beruházás nettó értéke 166.260.000-Ft, 
- belterületi csapadékvíz elvezetés rendezése Dömsödön – Somogyi B. út, az építési 
beruházás nettó értéke 47.515.000-Ft, 
- hitelfelvétel, a szolgáltatás megrendelés nettó értéke 12.000.000-Ft. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a fenti határozat alapján készíttesse 
el a közbeszerzési tervet. 
 
Felelıs: polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
10./ Belterületi vízrendezés Dömsödön megnevezéső pályázatban szereplı 2497 hrsz-ú 
ingatlan kisajátítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Varga László: A csapadékvíz elvezetéssel érintett Somogyi Béla utcában van egy köz, amely 
jelenleg magántulajdonban van, a tulajdonosok meghaltak, hagyatéki eljárás nem történt. A 
földhivatalt megkeresték a tulajdonosok tisztázása érdekében. A póthagyatéki eljárást 
megindították az egyik tulajdonos esetében, a másik tulajdonosról nem tudnak semmit, ezzel  
párhuzamosan a Közigazgatási Hivatalhoz benyújtják a kisajátítási eljárási kérelmet.  
 
Bencze István polgármester: Pályázati pénzt magánterületre nem lehet felhasználni, ezért kell 
a kisajátítást lefolytatni.  
 
Varga László: Ha a kisajátítási eljárás elhúzódik, akkor arról a támogatási részrıl le kell 
mondani és saját erıbıl kell a beruházást elvégezni.  
 
Bencze István polgármester: Arról kell szavazni, ha nem sikerült egy meghatározott idın 
belül kisajátítani, akkor a projekt egy részét saját forrásból kell megvalósítani.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.  
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A képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

36/2009. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Közép-Magyarországi 
Államigazgatási hivatalnál kisajátítási eljárását kezdeményez a Közép-Magyarországi 
Operatív Program (KMOP) keretében meghirdetett „Vízgazdálkodási tevékenységek 
Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés” elnevezéső (Kódszáma: KMOP-2007-3.3.1. 
„B”) pályázatban szereplı 2497 hrsz-ú közterület megnevezéső, magántulajdonban lévı 
ingatlanra az 1976. évi 24. törvényerejő rendelet 18. § alapján, út céljára való lejegyzés 
címen. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

A képviselı-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot: 
 

37/2009. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja a 2497 hrsz-ú 
közterület megnevezéső ingatlan csapadékvíz elvezetésének saját erıbıl való 
kivitelezését, amennyiben a Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés” elnevezéső 
(Kódszáma: KMOP-2007-3.3.1. „B”) pályázatban szereplı beruházás befejezéséig a 2497 
hrsz-ú ingatlan nem kerül önkormányzati tulajdonba, egyben abban az esetben lemond az 
erre esı támogatásról, azaz a költségvetés szerinti: 1.816.186.-Ft + ÁFA  =2.179.423.-Ft  
90%-áról. 
  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2009. december 31. 

 
 
11./ Az RSD holtágak kotrásához kapcsolódó ingatlanok rendezése 
Elıadó: Varga László fıtanácsos 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az RSD projekt 
keretében a kotrást azokon a területen tudják elvégezni, amelyek állami tulajdonban vannak. 
Dömsödön van egy-két olyan vízfelület, amely önkormányzati tulajdonban van, ezért ennek 
kotrása az önkormányzat kötelezettsége lenne. Ezen kötelezettség alól az önkormányzat akkor 
mentesül, ha térítésmentesen átadja ezen területek tulajdonjogát a Magyar Államnak.  
 
Varga László: A holt Duna-ágról van szó és a zsilip melletti területrıl, melynek egy része 
száraz föld, másik része vízfelület. A tulajdonjog átadása elıtt megosztást javasol, csak a 
vízfelületet javasolja átadni a szárazföldet nem, ugyanis az a volt gázcsere telepet és a 
piacteret érintené. A zsilipnél is érint szárazföldet, és a cél, hogy minél kisebb 
vagyonvesztéssel adják át ezeket a területeket.   
 
Dr. Rostás Klára képviselı: Településfejlesztési Bizottsági ülésen elhangzott, hogy ha állami 
tulajdonba kerül, bármilyen sorsa is lehet a területnek, ha mód van rá a szerzıdés 
tartalmazzon jogot, ami megmarad Dömsöd számára.  
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Bencze István polgármester: Bizottsági ülésen valóban elhangzott, hogy ha lehet, a kezelıi 
jog maradjon meg Dömsödnek.  
 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Az önkormányzat a településszerkezeti terven keresztül tud 
olyan kikötéseket tenni, amely ezeknek a területeknek a használatát is befolyásolja. A terület 
egy része természetvédelmi terület az önkormányzat hatályos rendelete szerint ez is 
korlátozza a tulajdonjogot. Felmerült, hogy az Euroship Kft-vel kötött szerzıdéseket ez 
mennyiben befolyásolja, nincs-e a területek között olyan, amit érint. Ez egy új helyzet, semmi 
más lehetıség nincs arra, hogy egyébként elvégezzék ennek a pályázatnak a keretében a  
kotrást, amely évtizedes problémája az önkormányzatnak.  
 
Patonai Istvánné képviselı: Egyetért a megosztással és csak a vízfelületet adják át az 
államnak. Egyébként úgy látja, hogy az Euroshipnek átadott terület nem szerepel az állami 
tulajdonba adandó terület között. 
 
Bencze István: Azért kell dönteni errıl, mert ez egy uniós pályázat, nem a magyar állam és a 
kormány ragaszkodik ahhoz, hogy ezek a területek a tulajdonába kerüljenek, hanem az uniós 
projekteket úgy írják ki, hogy csak állami tulajdonú területekre. A projekt befejeztével az 
önkormányzat kérésére minden bizonnyal visszaadják a tulajdonjogot.  
 
Dr. Rostás Klára: Jó lenne az átadásban megjegyezni, hogy a mővelet befejeztével a 
képviselı-testület kéri vissza a tulajdonjogot.  
 
Bencze István polgármester: Egyetért, jegyzıkönyvben rögzítik.  
 
Patonai Istvánné kérdésére Varga László ismertette a kotrásra tervezett területeket.  
 
Patonai Istvánné kérdezi, hogy ki pályáz erre a projektre? 
 
Bencze István: A Magyar Állam pályázik az érintett 14 település nevében. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el.  
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a megosztásra vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

38/2009. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-Testülete a 411/1 hrsz. és 3998 hrsz. 
alatti ingatlanok megosztásához hozzájárul a GEODOLIT 2005 Föld- és Bányamérnöki 
Bt. által elkészített megosztási vázrajzok alapján tulajdonviszonyok rendezése céljából. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az állami tulajdonba adásra vonatkozó 
javaslatot, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
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39/2009. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-Testülete térítésmentesen a Magyar 
Állam tulajdonába adja a „Ráckevei (Soroksári) – Duna-Ág Vízgazdálkodásának, 
vízminıségének Javítása” tárgyú projekt keretén belül megvalósuló Kis-Dunaág 
megnevezéső holt ágak iszapkotrása  céljából az alábbi ingatlanokat  
                             
411/4 hrsz       5.1551 m2   

411/8 hrsz       1.0144 m2   
3998/2 hrsz        2168 m2  
                      
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerzıdések aláírására.  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2009. május 31. 

 
12./ A dömsödi 771/1 hrsz-ú telekhatár rendezése 
Elıadó: Varga Judit fıtanácsos 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Varga Judit fıtanácsos az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Petıfi ház korhő 
helyreállítására pályázatot nyújtottak be. A tervezı a terveket  – a bıvített épületrészt is – a  
meglévı bekerített állapotban készítette el. A földhivatali állapot szerint 2 m2 –re benne van 
az épületben a Tóth József utca. Miután a Tóth József utca és a Petıfi ház is önkormányzati 
tulajdonban van, egy kismértékő korrekció szükséges. Ez az útvonalvezetést a jelenlegi 
használatot nem érinti, a jelenlegi bekerített állapotnak megfelelıen történik a korrigálás.  
 
Ispán Ignác képviselı: A Településfejlesztési bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, azzal 
egyetért, elfogadásra javasolja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-
testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

40/2009. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, a dömsödi 771/1 
hrsz-ú (Petıfi szülıi ház) és a 771/3 hrsz-ú (Tóth József utca) ingatlanok telekhatár 
rendezéséhez a GEODOLIT 2005 Föld- és Bányamérnöki Bt. által elkészített 3-134 
számú megosztási vázrajz alapján. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
13./ Ivóvíz minıség javítása érdekében pályázat benyújtása 
Elıadó: Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı, Dukai Zoltán mőszaki vezetı 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: 2009. év végén lejár az a határidı, amíg haladékot kaptak az 
ammónium javítására a dömsödi ivóvíznél. Bizottsági ülésen és a vezetıkkel történt 
megbeszélés során felmerült, hogy a vizet és a  vízszolgáltatást hosszú távon szeretnék saját 
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kézben tartani. Ahhoz, hogy ez így legyen, a rendelkezések által támasztott 
követelményeknek meg kell felelni.  
Elsı lépésként  a testület elvi állásfoglalása szükséges ahhoz, hogy az ivóvizet javítani 
kívánja. Még nincs konkrét pályázat, de ennek az állásfoglalásnak a birtokában el tudnának 
indulni a pályázat készítésére. A környezet egészségügyi programban lehet pályázni ivóvíz 
javító forrásokra. Ennek lényege, hogy Uniós és központi költségvetési forrásokból az 
ivóvízjavítás 85 %-át állja a pályázati forrás, 15 % lenne az önerı. Az ivóvíz minıség javító 
program keretében a pályázati összeg 20 %-ig elfogadják azt, hogy a pályázat nem csak 
ivóvízminıség javítására fordítódik, hanem hálózat felújítására is. 
Ha nem csinálnak ivóvízminıség javítást, december 25-én lejár az a határidı, amelyet egy 
2001-es kormányrendeletben hoztak. A Vízmő javaslata, hogy el kellene indulni a vízminıség 
javításban, nyertes pályázat esetén el tudnák kezdeni a hálózat felújítást is. A hálózat felújítást 
saját erıbıl, önállóan ezt nem tudják megoldani.  
 
Ispán Ignác képviselı, TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság az elıterjesztést 
megtárgyalta, egyetért abban, hogy a vízminıségen javítani kell, hogy az elıírásoknak 
megfeleljen, azonban technológiában olyant választanának, ami nagyságrendileg nem 
változtatna a jó minıségő vízen, olyan technológiával, amely nem használ vegyszert. Szóba 
került, hogy a csıvezetékek cseréje az utak szilárd burkolattal történı ellátása elıtt történjen 
meg.  
 
Bencze István: Az ivóvíz szolgáltatás önkormányzati tulajdonban tartása – a lehetı legtovább 
– mindenki érdeke, ehhez azonban eleget kell tenni a jogszabályok támasztotta feltételeknek. 
Ez a feltételek az EU-s tagállamokhoz képest szigorúbb, mint más országokban, de teljesíteni 
kell. A pályázat egy kétfordulós pályázat.  
 
Ambruska József képviselı kérdezi, hogy ez egy folyamatos meglévı pályázat?  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Most írták ki, több fordulóban be lehet nyújtani, az 
elıkészítés az elsı fordulóra. A Vízmő vezetıje próbálkozott már pályázatírókat keresni, ez 
egy speciális terület, a vízmővel kapcsolatban állóknak ebben nincs gyakorlatuk.  
 
Dr. Rostás Klára képviselı: Kérdezi, hogy ez egy olyan típusú pályázat, amelynél az önrészt 
a pályázat benyújtásakor kell bemutatni, vagy csak a pályázat elnyerésekor, mert az idei 
költségvetés már eléggé mínuszos, nem kellene tovább adósodni. 
 
Zsoldos Gáborné: Benyújtáskor egyetlen pályázat esetében sem kell biztosítani a saját 
forrást, a képviselı-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy nyertes pályázat esetén mibıl 
biztosítja az önerıt.  
 
Lázár József képviselı: Édesvíz nagy kincs lesz, felvetette, hogy a WC. öblítését más típusú 
vízzel kellene megoldani.  
Városi lakásokban a kémiai hatást érezni a csapvízben, a biológiai kezelés ilyen anyagokat 
használ-e, ha nem használ, és ugyanazokat a paramétereket biztosítja mint a kémiai tisztítás, 
akkor inkább a biológiai mellett tenné le javaslatát. 2001. óta él ez a kormányrendelet, a Dél-
Alföldön ott vannak az arzénos kutak, ha megrohamozzák a pályázatokat, nem tudni menni 
pénz áll rendelkezésre, nem biztos, hogy december végéig meg tudják csinálni ezek az 
önkormányzatok.  
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Dukai Zoltán Vízmő mőszaki vezetıje: Ahogy szakmai körökben látható, nagyon sok 
település el fog indulni, a kormányzat, hogy ösztönözze az önkormányzatokat, változtatott a 
kiíráson, már az elıkészítés, az elsı forduló is 100 %-os vissza nem térítendı támogatásban 
részesül,  ez eddig nem így volt. A technológiai kiválasztásával kapcsolatban, a testület 
véleménye döntı lesz. A technológia kiválasztásánál kérdés lesz a technológia, hogy az 
üzemeltetési költség lesz-e lényeges, vagy a beruházás költsége. Vannak technológiák, 
amelyek beruházása költségesebb, de az üzemeletetési költség lényegesebb alacsonyabb, 
illetve fordítva.  
 
Bencze István: Az írásbeli elıterjesztésben három féle döntés szerepel. Döntéskor arra tesz 
javaslatot, hogy a képviselı-testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a projektet 
készítsék elı, arra, hogy felvegyék a kapcsolatot az OTP. Hungaro Projekt céggel a pályázat 
elıkészítés érdekében.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Régen megy ez a pályázat, elég nagy összeg van erre szánva, 
nem teljesen esélytelen Dömsöd, biztosan gondot jelent az önrész, de el kell indulni.  
 
Bencze István polgármester tájékoztatta a képviselı-testületet az elmúlt két évben a Fıvárosi 
Vízmővek által történı megkeresésrıl.  
 
Miután több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra 
bocsátja az ivóvíz projekt elıkészítésére elhangzott javaslatot. 
 
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
 

41/2009. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Községi Vízmő által 
szolgáltatott ivóvíz minıségének megóvása és javítása érdekében a vízkezelés 
megvalósítására pályázatot kíván benyújtani. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester és Dukai Zoltán mőszaki vezetı 
Határid ı: folyamatos 

 
14./ „Szép Dömsödért” pályázat kiírása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester elıterjesztésében elmondja, évek óta hagyomány, hogy a 
képviselı-testület  Szép Dömsödért pályázatot ír ki, melynek keretében a képviselı-testület az 
arra érdemes ingatlanok emlékplakettel ismeri el. A TFB. ülésen elhangzott, hogy a bíráló 
bizottság létszámát kibıvítenék.  
 
Ispán Ignác bizottság elnöke: Nagy Zsolt földmérıvel javasolják a bíráló bizottságot 
kibıvíteni. A bizottság tagjai így Kovács László, Mayer Gáborné, Nagy Zsolt, Sánta István, 
Besenyıi Lászlóné lenne, amennyiben a képviselı-testület ezzel egyetért.  
 
Ambruska József képviselı: Minden évben kerülnek olyan ingatlanok is díjazásra, amelyeket 
utólag megkérdıjeleznek. Szeretné, ha kicsit másként lenne, talán a földmérı jelenléte a 
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bíráló bizottságban abba az irányba mutat, hogy más szemlélettel, más szemmel nézzék a 
díjazásra kiválasztott ingatlanokat.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A bizottság dönt a beérkezett javaslatokról, bármelyik 
képviselı tehet javaslatot, a végsı döntést a képviselı-testület hozza meg.  
A Mátrix díjazásában az volt a döntı, hogy a felújítás során szépen megırizték az eredeti 
formát.  
Felkérni a díjazottakat, hogy a díjnak megfelelı színvonalat tartsák a késıbbiekben is.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a képviselı-testület elfogadott és 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

42/2009. (III.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a faluszépítõ program keretében 
„Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat adományoz. Ennek megvalósítása érdekében a 
Képviselõ-testület az alábbiakat határozza meg:a.) A díjak odaítélésére társadalmi 
bizottságot hoz létre, melynek irányításával Ispán Ignác képviselõt bízza meg. A 
társadalmi bizottságban történõ munkára - a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Idegenforgalmi Bizottság javaslatára- az alábbi személyeket kéri fel:Kovács lászló, 
Medveczky Ottó, Tóbisz Lászlóné, Fehér Lászlóné, id. Fára József, Sánta István, Patonai 
Istvánné, Besenyõi Lászlóné, Májer Gáborné és Nagy Zsolt.  
 
b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulajdonosa/használója, aki az 
ingatlan és az elõtte lévõ közterület karbantartását kiemelkedõen gondosan végzi, és az 
ingatlan valamint az elõtte lévõ közterület külsõ képe az ember általános  értékítélete 
alapján esztétikusnak minõsíthetõ.  
A Képviselõ-testület „Szép Dömsödért” tárgyjutalmat adományoz 11 
 lakóingatlan tulajdonosának/használójának, és 1 egyéb rendeltetésû  (szolgáltató, 
középület stb.) ingatlan tulajdonosának/ használójának. A 
Településfejlesztési,Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság  javaslatát elfogadva a 
lakosság ajánlásai, és az önkormányzati honlapon bonyolított szavazása alapján egy 
közönségdíjat is adományoz.  
 
c.) A díjak odaítélésérõl a Képviselõ-testület 2009. augusztus 5.-i ülésén dönt. A díjak 
átadására 2009. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor. 
 
Felelõs: Ispán Ignác képviselõ 
Határidõ:  2009. augusztus 

 
Bencze István polgármester tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a Penny Market   
a Frank-félen telek megvásárlástól elállt, a  négy lakásos bérlakás melletti telken tervezik az 
üzlet megépítését, a vezetıségtıl felhatalmazást kaptak az elıkészítésre.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Van-e arra jogosultságuk, hogy az állam a helyi adók 
tekintetében adókedvezményben részesítse? 
 
Bencze István polgármester: Itt nem részesül adókedvezményben.  
Bencze István polgármester tájékoztatja továbbá a képviselı-testületet arról, hogy jövı héten 
szombaton hulladékgyőjtés lesz, melynek – az alpolgármester úr indítványára – szeretnének 
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az élére állni. Kéri a képviselıket, minél többen csatlakozzanak. Szombaton reggel 9 órakor a 
Hivatal elıtt lesz a találkozó. Az akciót egyébként a térség civil szervezetei szervezik.  
 
(Balogh László Levente képviselı megérkezett, jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
Tájékoztatja továbbá a képviselıket arról, hogy képviselıi indítványra jövı héten rendkívüli 
Oktatási Bizottsági ülést terveznek összehívni, ahol az általános iskola mőködésérıl egy 
konkrét eset kapcsán beszéljenek.  
 
Csikós Lászlóné képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a falunapok rendezéséhez 
pályázatot nyújtottak be, mely pályázat nyertes lett, s amely fıként a testvérvárosi kapcsolatra 
lett alapozva. Ebben a pályázatba leírták hány fı jön a falunapra Fürbıl és Knüllwaldból, 
szállásról, étkeztetésrıl, kirándulásról stb. benyújtottak egy programot a három napra 
vonatkozóan. Annyiban bıvült a program az elızı évhez képest, hogy vasárnap a Gyermek és 
Pónilovasok Szövetségének szervezésében lesz gyermekügyességi lovasverseny, amely egy 
egész napos program lesz.  
Tájékoztatást adott a továbbiakban a májusban megrendezésre kerülı VI. Europop 
Fesztiválról.  
 
A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen folytatta munkáját. (külön jegyzıkönyvben 
rögzítve.) 
 
Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Bencze István       Dr. Vörös Andrea 
               polgármester       körjegyzı 
 


