
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 15-én 
megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László 
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze 
Zoltán aljegyzı, Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı, továbbá a jelenléti ív szerinti 
meghívottakat.  
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a jelenlévı 
intézményvezetıket, köszönti dr. Schmidt Géza szakértıt.  
Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselıbıl 6 képviselı jelen van, így az ülést 
határozatképest, az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban szereplı napirendeket kiegészítve a 
Ráckevei Tőzoltóság anyagi támogatás iránti kérelmével, valamint a 141/2010. (X.13.) és a 
146/2010. (X.13.) Kt. sz. határozat módosításával.  
A Képviselı-testület a napirendi pontokra tett javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel 
meghozta a következı határozatot: 
 

18/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl  
3./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. 
(II.19.) rendelet módosítása  
4./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése  
5./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételérıl szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
6./ A Községi Vízmő vezetıi állására pályázat kiírása  
7./ A körjegyzıségi megállapodás, valamint az intézményfenntartó társulások 
társulási megállapodásának módosításai  
8./ A Dömsöd Nagytemplomi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala 
támogatási kérelme  
9./ A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ráckevei Székhelyi Polgári 
Védelmi Kirendeltség támogatási kérelme  
10./ „Elıvárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, ráhordás 
feltételeinek javítása: P+R, B+R parkolók, buszfordulók építése” pályázat  
11./ Egyebek 
11.1 A Ráckevei Önkéntes Tőzoltóság támogatási kérelme 
11.2 A 141/2010. (X.13.) Kt.számú határozat és a 146/2010. (X.13.) Kt.számú 
határozat módosítása 
Zárt ülésen: 
12./ Személyi ügy – Dömsödi Sportközpont vezetıjének kinevezése 
13./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 
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1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

19/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

20/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti 
idıszak eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta. 
  
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
3./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.19.) 
rendelet módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: A 2/2010.(II.19.) rendeletet 2010. novemberében 
módosították utoljára. Minden év végéig történt változásokat át kell vezetni a költségvetésen. 
Az utolsó módosításnak meg kell elıznie a kincstári adatszolgáltatást. Ezzel a rendelet 
módosítással éri el a rendelet végsı formáját, s így jelenik meg a zárszámadásban. 
Összefoglalták a fontosabb változásokat, szociális elıirányzatok, közmunka program, 
intézményi pályázatokban történtek változások, illetve a létszámban, amelyet megelızött egy 
testületi döntés.(apaji területi iroda létszámbıvítés) 
 
Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a módosítást megtárgyalta, 
részleteiben áttekintette a változásokat, elfogadásra javasolja. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a 2/2010.(II.19.) rendelet módosítását.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta a következı rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
3/2011. (II.17.) rendelete 
az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.19.) 
rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. február 17. napján 
A rendelet hatályos: 2011. február 17. napjától. 

 
(Varsányi Antal alpolgármester megérkezett, jelenlévı képviselık száma: 7 fı.) 
 
4./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István: Elöljáróban elmondja, hogy irányítása alatt az ötödik költségvetést állítják 
össze. Ez a költségvetés sokkal nehezebben készült, mint a korábbiak, sokkal nehezebb év elé 
néznek. Ez a forráshiány kezelhetı lenne, ha ez lenne a reális, ennél lényegesebb nagyobb 
nagyságrend hiányzik a 2011. évi költségvetésbıl. Hasonlóan az elmúlt évhez ismét felhívja 
az intézményvezetık figyelmét, nagy önuralommal, empátiával a közös ügy felé vezessék az 
intézményeket.  
 
Dr. Schmidt Géza szakértı: Hosszú évek óta visszatérı megállapítás, hogy nehéz év elé 
néznek az önkormányzatok. A 2011. év fokozottan nehéz lesz Dömsöd számára. Az 
elıirányzatok megtervezése – ha szőkösen is – de megalapozott, nagyon kevés a feladatok 
ellátásához. A bevételi elıirányzatok fıleg a helyi adók és a gépjármő adó vonatkozásában 
feszített. Az adóhátralék rendkívül magas, a hátralék több, mint fele felszámolás alatt lévı 
cégeknél mutatkozik. A kiadási elıirányzatok tervezése nagy körültekintéssel történt, 
igyekeztek a takarékosságot maximálisan figyelembe venni, nagyon szőkösek az 
elıirányzatok. A központi források az elızı évhez viszonyítva csökkentek, az SZJA. 
kiegészítés közel 22 millió Ft-tal csökkent. A központi források ilyen mértékő csökkenése 
mellett nagyon nehéz reális tervet összeállítani. A forráshiány az elızı évekhez képest 
kismértékben tér el,  ez az év folyamán kezelhetı, a finanszírozási gondok megoldására 
rendelkezésre áll a folyószámla hitel. Elızı évhez viszonyítva abból a szempontból 
kedvezıbb a kép, a kezességvállalás ami tavaly 360 millióban jelentkezett;az idén már nem 
szerepel.  
Az elıterjesztés tartalmában, felépítésében megfelelı tájékoztatást ad a képviselık számára. 
A rendelet-tervezet mellékleteivel együtt megfelel a törvényes elıírásoknak, elfogadásra 
javasolja.  
 
Bencze István: Gazdasági Bizottság ülésén részletesen áttekintették a rendelet-tervezetet, a 
táblázatokat, azokat a hangsúlyos dolgokat, amelyeket fontosnak tartottak.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı ismertette a 2011. évi költségvetés fıösszegét, majd 
részleteiben is áttekintetve magyarázatot főzött a táblázatok adataihoz. Kiemelte, hogy a 
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központi bevételek jelentıs csökkentésével a felhalmozásokat is szőkebb összegre vették.  A 
dologi elıirányzatokat és a személyi juttatásokat áttekintve látható, hogy minden olyan tételt 
kivettek, amelyet nélkülözni tudnak. A költségvetés csökkentését eredményezte, hogy nincs 
benne a 30 millió ft. céltartalék, illetve lezárultak a nagy projektek is.  
A bevételek feszítettek, mőködési bevételnél van egy jelentısebb növekedés, a beruházási 
társulás költségvetését tervezték nagyobbra, illetve az étkezési térítési díjból várható 
magasabb bevételt indokolta.  
2011.évi költségvetésbe helyi adók 100 millió Ft-tal szerepelnek. Minden adónemnél 
vizsgálták, mennyi az éves adóelıírás, mennyit adóhátralék behajtás várható, hol van az a 
reális határ, ahol meg tudják húzni az elıirányzatokat . Az átengedett központi adókba az 
SZJA.-t megkapják, ezen nem tudnak változtatni, a helyben maradó rész nıtt az elmúlt évihez 
képest, az önkormányzat kiegészítése az elmaradt az elızı évek elıirányzatától. Kevesebb 
pénzbıl tudnak tehát gazdálkodni. Kötött támogatások jogcímeiben nincs változás, a 
települések általános támogatása emelkedett az elmúlt évhez képest, mővészeti iskola 
finanszírozás rendszerének átalakítása folytán.  
2001. évben önkormányzati ingatlan eladást nem terveztek.  
Egészségbiztosítási pénztártól 3 millió Ft-tal kevesebb összeget kapnak, ez az I. sz. háziorvosi 
körzetnek a jövıben vállalkozásban történı mőködtetésének következménye, a finanszírozás 
nem az önkormányzaton keresztül történik.  
A továbbiakban a csatorna kezességvállalás következtében felvett hitel törlesztéssel 
kapcsolatos elképzeléseket, az ütemezést ismertette.  
Szólt a megváltozott közmunkaprogram – rövid és hosszú távú foglalkoztatás – 
költségvetésbe történı beépítésérıl.   
A dolgozók lakáscélú támogatására– a korábbi évekhez hasonlóan – 450 ezer Ft-ot terveztek. 
Idén sincs a közszférában béremelés, csak a soron elılépések hatását dolgozták ki.  
Dologi kiadásoknál 13 millió ft. visszalépést látnak, elıirányzatot a kamatokból vettek ki, 
szőkre szabták a beszerzéseket és a karbantartási elıirányzatokat.  
 A szociális ellátás összege az elızı évhez képest 14 millió Ft-tal magasabb, rendszeres 
juttatásokhoz az önrészt be kell tervezni. A kifizetési jogcímeket áttekintve tapasztalható, 
hogy a lakásfenntartási támogatásnál, az alanyi jogon járó ápolási díjaknál jelentıs pénzt kell 
hozzátenni az elıirányzatokhoz, valamint a szociális étkeztetéshez és a rendkívüli 
gyermekvédelmi ellátásokhoz. 
Felhalmozásra 26 millió Ft. bevétel képzıdik, ennek egyik része az építményadó 20 %-a, 
illetve a kommunális adó 100 %-a, ebbıl költhetnek beruházásra, felújításra, elsısorban a 
folyamatban lévı beruházásokra, mint a rendezési terv, az önkormányzat integrált számviteli 
rendszer bevezetése, mely jelentısebb kiadással jár.  
Elmondta még, hogy 2,5 millió ft. tartalék szerepel a költségvetésben. 
 
Bencze István: A 41,6 millió Ft-os forráshiány elsıként 70 millió Ft. körül volt, minden 
intézménybıl – legtöbbet a Polgármesteri Hivataltól – elvettek, ez a kátyúzásokat fogja 
befolyásolni fıként. Ez a költségvetés többé-kevésbé garantálja a zökkenımentes mőködést, a 
valóságban akkor látja a garanciát, ha beleférnek a kormány által jelzett önkormányzatok 
konszolidációjába. Ha nem férnek bele, akkor év közben felül kell vizsgálni ezt a 
költségvetést. Korábbi ülésen elırevetítette a körjegyzıség és a társulás esetleges felbontását, 
de a jelenlegi anyagi helyzetben ezt nem tehetik meg. Apaj képviselı-testület elfogadta azt, 
hogy Dömsöd önkormányzata inkasszót tegyen számlájukra a havonta esedékes hozzájárulás 
erejéig.  
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Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke: Annak ellenére, hogy pesszimista módon néznek a 
2011. év elé, hogy szőkösen vannak, azért ez a költségvetés tartalmaz hatalmas összegő nem 
kötelezı feladatok ellátását is.  
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta a szakértıi véleménnyel együtt, s elfogadásra 
javasolja.  
 
Zsoldos Gáborné: Bizottsági ülés elıtt érkezett meg a Kincstártól a kisebbségi önkormányzat 
központi támogatása. Az anyag 2010. évi szinten 566 ezer ft. központi támogatással és dologi 
kiadással állt össze, a valójában 209.500.-Ft. támogatást fog kapni a kisebbségi 
önkormányzat. A Gazdasági Bizottság határozata, hogy ez az összeg a rendeletben 210.000.-
Ft.-ra legyen kerekítve, a költségvetés fıösszege legyen a különbözettel, azaz 356.000.-Ft-tal 
kevesebb. A Gazdasági Bizottság ezzel a módosítással javasolja a költségvetés elfogadását.  
A Népjóléti Bizottság és az Oktatási Bizottság támogatja a rájuk vonatkozó részt a 
költségvetésben.  
 
Varsányi Antal:  A 4. sz. melléklet tartalmazza a felújítási kiadásokat. Nem tőztek ki ugyan 
olyan célt, hogy meglévı vagyontárgyat értékesítsenek, de ne is zárják ki. Ha van megfelelı 
érdeklıdés, van olyan cél, amire fel tudják használni, bár elsısorban a mőködésbıl hiányzik, 
de van néhány ingatlan amelynek elınyére válna, ha nem önkormányzati tulajdonú lenne, pl. 
mozi, Bana féle telek. Ha jönne befektetı, vásárló, nem kellene elzárkózni az értékesítés elıl.  
Kérdezi, hogy a tavalyi pályázatos beruházásokból van még áthúzódó pénz, amit az idén 
kapnak?  
 
Zsoldos Gáborné: A Petıfi Szülıi ház felújításának utolsó részletét még nem kapták meg, 
azonban egy áthidaló hitelt vettek fel, s a támogatás annak törlesztésére fordítódik.  
 
Balogh László Levente: 40 millió ft-tal kevesebb a pénzt, mégis egy nagylelkő költségvetés, 
hisz az önkormányzat a normatívák mellé hozzá tesz egy csomó pénzt. A normatív 
támogatásokat komolyan csökkentették az elmúlt évhez képest, úgy az iskolában, mint az 
óvodában, ugyanakkor tudják, mekkora az igény, jó lenne, ha dologi kiadásokra.  
Nagylelkő a költségvetés tehát, de nagyon szőkös. Elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István: Nagyvonalú a költségvetés, ha más településhez hasonlítják, akkor szőkös. 
 
Dr. Schmidt Géza szakértı: Az említésre került adatok, miszerint az óvoda, iskola állami 
normatívája 60-60 % fedezi a legszükségesebb kiadásokat, nem dömsödi jelenség, minden 
önkormányzatnál így van. Ez az arány az évek folyamán mindig jobban romlott az 
önkormányzatok kárára. Tervezik, hogy a pedagógusok nem az önkormányzatokhoz, hanem a 
kormányzati hivatalhoz tartoznának, de jelentkezne más negatív hatása is, ezt még nem lehet 
felmérni.  
 
Zsoldos Gáborné: Összehasonlító táblát állítottak össze, amikor 70 millió forráshiánnyal a 
költségvetés összeállt, a kiadásokat megrövidítették összegszerően is, arányaiban is kisebb 
támogatási arány más táblarendszer került a képviselık elé. 2010. évben az óvodához 27 %-ot 
terveztek hozzá tenni, ugyanannyit az iskolához, közel 50 %-ot tettek a mővészeti iskolához, 
ez a támogatási aránya 20-25 % alá csökkent. Két fı kockázata van a költségvetésnek, a 
kiadási oldalon nincs tartalék, nincs infláció követés.  
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Bencze István polgármester tájékoztatja a képviselıket arról, hogy Dr. Tóth István háziorvos 
bejelentette, nyáron nyugdíjba megy, praxisát értékesíti, a lakást elhagyja. A lakást fel kell 
újítani, mielıtt az új orvos munkába áll, s a költségvetés erre nem tartalmaz fedezetet.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a 2011. évi költségvetést a cigány kisebbségi 
önkormányzat támogatásával kapcsolatban elhangzott kiegészítéssel együtt.  
 
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel megalkotta a 
következı rendeletet:  
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
4/2011. (II.17.) rendelete 
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. február 17. napján 
A rendelet hatályos: 2011. február 17. napjától. 

 
5./A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételérıl szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Elıadó: dr. Bencze Zoltán aljegyzı 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a 11 település – akik a 
Beruházási Társulásban részt vesznek – jegyzıivel hónapokon keresztül tartott egyeztetéseken 
az Államigazgatási Hivatal észrevételére sikerült egy olyan szabályozási koncepciót 
kidolgozni,  amelyet mind a 11 település alkalmazni tud.  
A differenciált edényméretet Dömsödön kívül nem kérte egyik település sem, a Bio-Pannónia 
Kft. más régióban is a jelenlegi rendszert alkalmazza, amennyiben Dömsöd kérné a 
differenciált edényméretet, a díjszabást át kellene dolgozniuk, s ezt a lakossági díjakba 
minden bizonnyal beépítenék. Egyfajta edényméret lenne, nem kötelezı hetente kitenni a 
győjtıedényt, csak havonta két alkalommal. A mentesítésre vonatkozó szabályokat szintén 
átdolgozták, sikerült megegyezésre jutni a jegyzıkkel. A mentesítést minden fogyasztóra fenn 
kívánják tartani, azonban jelentıs szigorítást határoztak meg a korábbi évek szabályaihoz 
képest. Ha a tulajdonos utólag nem tudja igazolni, hogy az ingatlana a mentesítés idıszakában 
valóban használaton kívüli állt, akkor a szolgáltató heti egy ürítést kiszámláz visszamenıleg 
is.  
A rendelet tartalmaz további környezetvédelmi szabályokat is, így a égetésre vonatkozó 
szabályokat. Ami aggályos lehet, a településen mőködı hulladéklerakó miatt az állandó 
alkosok részére díjkedvezményt biztosít a szolgáltató az önkormányzattal közösen. Mivel az 
üdülık részére ezt nem biztosítják, ezért ez esetleg kifogásolható rendelkezés. 
A Képviselı-testület joga eldönteni, hogy ezt a kedvezményt továbbra is változatlan formában 
biztosítja, vagy esetleg megvonja.  
 
Ispán Ignác TFB. elnöke: A Településfejlesztési Bizottság ülésén tárgyalták a  mentesség 
lehetıségét, nem tudja hogy mőködik, akkor kap mentességet, ha nem tartózkodik itt?  
 
Bencze István: Egy évre elıre kell a mentességet megkérni, vagy utólag igazolni kell a 
használaton kívüli állapotot.  
 



 7 

Varga Judit:  A bizottság határozatában nem sikerült megfogalmazni a javaslatot, 
aggályosnak tartották, hogy egy évre lehet a mentességet megadni, de hány alkalmat jelent ? 
 
dr. Bencze Zoltán: A Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy a mentességet egy évben 
egy alkalommal lehet igénybe venni.  
 
Bencze István: Javasolja úgy átfogalmazni, hogy a mentességi kérelem beadási idejétıl az 
adott év december 31-ig adható mentesség.  
 
dr. Bencze Zoltán: Javasolja a rendelet-tervezet 25. §. (3) bek. kiegészíteni azzal, hogy 
mentesítés idıtartama legfeljebb egy év. A mentesítés kezdete az igazolás kiállítását követı 
hónap 1. napja. Mentesítés egy évben egy alkalommal kérhetı.  
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet a javaslattal együtt elfogadta és egyhangú döntéssel 
megalkotta az alábbi rendeletet:  
 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
5/2011. (II.17.) rendelete 
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételérıl  
 
A rendelet kihirdetve: 2011. február 17. napján 
A rendelet hatályos: 2011. február 17. napjától. 

 
6./ A Községi Vízmő vezetıi állására pályázat kiírása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István: Az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, közel egy évtizede halogatják, 
hogy a Vízmőnek a jogszabályban elıírt vezetıje legyen. Az ivóvíz javító program 
végrehajtása nem nélkülözheti a szakmai vezetıt, ezért javasolja a vezetıi állásra pályázat 
kiírását.  
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı: Javasolja, hogy a pályázati kiírás mellett a megbízás 
idıtartamáról is döntsön a képviselı-testület. Az Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést. Az Ügyrendi Bizottság a megbízás 
idıtartamát 5 évben javasolja meghatározni. 
 
Ispán Ignác: 5 évre javasolja a megbízás idıtartamát meghatározni.  
 
Varsányi Antal:  Öt év hosszú idı arra, hogy ismeretlenül nem tudni hogy végzi a munkát, 
próbaidıt ugyan ki lehet kötni. Kicsit pozitívabb lenne, ha határozatlan idejő kinevezésre 
hirdetnék meg, ezen a területen, ebben a szakmában nem nagyon várható túljelentkezés.  
 
Zsoldos Gáborné: Minden intézményben úgy mőködik, hogy a közalkalmazotti jogviszony 
határozatlan idejő, a vezetıi megbízás vonatkozik 5 évre. A vezetı az intézménybe kinevezett 
közalkalmazott kell hogy legyen, s mellé kapja a vezetıi megbízást, 5 évre.  
 
Varsányi Antal:  Határozatlan idejő vezetıi megbízással javasolja a pályázatot kiírni.  
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Jaksa Istvánné: 2004-tıl látja el a vízmő vezetıi feladatot, szükség lenne szakmai vezetıre. 
A vízminıség javító program végrehajtása, a napi üzemeltetési feladat kemény szakmai 
munkát igényel.  
 
Miután a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester által tett módosító javaslatot, miszerint a 
vízmő vezetıjét határozatlan idıre nevezze ki a képviselı-testület.  
 
A javaslatra 3 képviselı igennel szavazott, 4 képviselı nemmel szavazott, és a képviselı-
testület elutasította a következı határozatot: 
 

21/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Községi Vízmő 
intézményvezetıi állásának (vízmővezetı) betöltésére pályázatban a vezetıi 
megbízás idıtartamaként határozatlan idıt kíván megjelölni. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 
Ezek után Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a vízmő 
vezetıjét 5 évre bízzák meg a vezetıi feladatokkal.  
 
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta az 
alábbi határozatot:  
 

22/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Községi Vízmő 
intézményvezetıi állásának (vízmővezetı) betöltésére kiírandó pályázatban a 
vezetıi megbízás idıtartamaként 5 év határozott idıt kíván megjelölni. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Vízmő vezetıi állásra vonatkozó 
pályázat kiírását.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 

 
23/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Községi Vízmő 
intézményvezetıi állásának (vízmővezetı) betöltésére pályázatot ír ki az alábbi 
feltételekkel: 
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A betöltendı munkakör:  Községi Vízmő intézményvezetı – vízmővezetı 
(magasabb vezetı) 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idı 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 
A vezetıi megbízás idıtartama:  5 év határozott idı 
A munkavégzés helye: 2344 Dömsöd, Ságvári u. 11. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Ivóvízellátás biztosítása és hibaelhárítás megszervezése, szolgáltatási díjak 
számlázása és beszedése, az intézményhez tartozó közalkalmazottak felett 
munkáltatói jogkör gyakorlása.  
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993.(V.12.)kormányrendelet 
rendelkezései az irányadók.                          
Pályázati feltételek: 
Felsıfokú végzettség a 21/2002.(IV.25.) KöViM rendeletben elıírtak szerint 
(vízellátási és csatornázási (települési vízgazdálkodási) üzemmérnök, vízellátási, 
csatornázási szakirányú építımérnök) 
- szakirányú szakmai gyakorlat - Legalább 2 év szakirányú szakmai tapasztalat,  
- büntetlen elıélet, - magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett személy  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok 
másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai önéletrajzot 
(amely tartalmazza a szakmai gyakorlat meglétét is), az intézmény vezetésére 
vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel, 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevık 
megismerhetik.  
A beosztás betölthetıségének idıpontja:  
A beosztás legkorábban 2011. június 1. napjától tölthetı be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 7.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencze István 
polgármester nyújt, a 06-24-523-121-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történı 
megküldésével (2344 Dömsöd, Petıfi tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: D-1258/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: Dömsöd Vízmővezetı. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokról azok elızetes bizottsági véleményezését követıen a képviselı-
testület a bizottság írásos véleményének elkészültét követı elsı ülésén dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 20.  
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: folyamatos 
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7./ Körjegyzıségi megállapodás, valamint az intézményfenntartó társulások társulási 
megállapodásának módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán: Az együttes ülésen felvetették a körjegyzıség megállapodás és a társulási 
megállapodások módosítását abban a tekintetben, hogy Apaj település a Dömsödnek fizetendı 
havi hozzájárulást az eddigi átutalás helyett beszedési megbízással teljesíti. Ezzel együtt az 
esedékességét is megváltoztatnák oly módon, hogy tárgyhó elsı napján esedékes.   
 
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Bencze István polgármester – miután az elıterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem 
hangzott el – szavazásra bocsátotta a megállapodások elıterjesztés szerinti módosítását. 
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

24/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Apaj községgel 2007. 
november 29-én megkötött „Megállapodás körjegyzıség létrehozásáról” 2011. 
március 1-i hatállyal történı módosítását az alábbi tartalommal hagyja jóvá. 
 
A körjegyzıségi megállapodás 5.) pontja a következı francia bekezdéssel bıvül: 
„- A települések megállapodnak abban, hogy a fentiek alapján Apaj Község 
Önkormányzata által a körjegyzıség mőködéséhez fizetendı hozzájárulást Apaj 
Község havonta a tárgyhó elsı napjáig köteles megfizetni. A települések 
megállapodnak abban, hogy a fizetési kötelezettséget Apaj Község 
Önkormányzata a költségvetési számláját vezetı pénzintézethez benyújtott 
beszedési megbízás útján teljesíti.” 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2011. március 1. 

 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

25/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Apaj községgel 2008. 
augusztus 1-én megkötött Dömsöd – Apaj Általános Iskola Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 2011. március 1-i 
hatállyal történı módosítását az alábbi tartalommal hagyja jóvá. 
 
A társulási megállapodás 10.6.) pontja a következık szerint módosul: 
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„10.6. A közös fenntartású intézmény fenntartásával kapcsolatos kiadásokat – 
melyek Dömsöd Önkormányzat által igényelt normatív központi támogatásból 
nem fedezhetık – Apaj Önkormányzata saját költségvetésében a társulásnak 
átadott pénzeszközként könyveli, és havonta a tárgyhó elsı napjáig adja át 
Dömsöd Önkormányzatának. A pénzeszköz átadást Apaj Önkormányzata a 
költségvetési számláját vezetı pénzintézethez benyújtott beszedési megbízás útján 
teljesíti.” 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2011. március 1. 

 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

26/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Apaj községgel 2008. 
augusztus 27-én megkötött Dömsöd – Apaj Általános Óvoda Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 2011. március 1-i 
hatállyal történı módosítását az alábbi tartalommal hagyja jóvá. 
 
A társulási megállapodás 10.6.) pontja a következık szerint módosul: 
„10.6. A közös fenntartású intézmény fenntartásával kapcsolatos kiadásokat – 
melyek Dömsöd Önkormányzat által igényelt normatív központi támogatásból 
nem fedezhetık – Apaj Önkormányzata saját költségvetésében a társulásnak 
átadott pénzeszközként könyveli, és havonta a tárgyhó elsı napjáig adja át 
Dömsöd Önkormányzatának. A pénzeszköz átadást Apaj Önkormányzata a 
költségvetési számláját vezetı pénzintézethez benyújtott beszedési megbízás útján 
teljesíti.” 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2011. március 1. 

 
8./ Dömsöd Nagytemplomi Református Egyházközség Lelkészi hivatala támogatási 
kérelme 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: Az írásban elıterjesztett határozati javaslatot módosítja oly 
módon, hogy az önkormányzat különbözı pénzintézetektıl árajánlatot kér az egyház nevében 
áthidaló hitel felvételére. A hitelt a Református Egyháznak kell felvenni, a hitelre pedig a 
nyertes pályázat nyújt fedezetet. Amennyiben ezt a pénzintézet szükségesnek tartja, úgy 
Dömsöd önkormányzata készfizetı kezesként az egyház mögé áll, hiszen a település érdeke 
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is, hogy az egyház a megpályázott célt meg tudja valósítani, ne vesszen el a pályázati úton 
nyert pénzösszeg.   
 
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság a fenti megoldással egyetért, az elfogadásra javasolja.  
 
Balogh László Levente: Annál is inkább segíteni kell az egyházat, mivel az önkormányzat 
indította az egészet, ezért felelıssége is van. Az önkormányzat hívta fel a egyház figyelmét 
erre a pályázati lehetıségre, azzal a céllal, hogy a teret szeretnék rendezni. Támogatja a 
módosító javaslatot, de jelöljenek meg egy határidıt – pl. a következı ülés idıpontja – amikor 
be tudnak számolni a fejleményekrıl, mőködik-e a javaslat.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselı-
testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

27/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd 
Nagytemplomi Református Egyházközségnek a nagytemplom külsı felújítására, és 
környezetének rendbetételére elnyert pályázatuk megvalósításával kapcsolatos 
kérelmével kapcsolatban kijelenti, hogy a pályázat finanszírozáshoz szükséges 
hitel és hitelintézet kiválasztása céljából segítséget nyújt pénzintézeti ajánlatok 
kéréséhez. 
A képviselı-testület kijelenti, hogy ha a beruházás megvalósításhoz szükséges 
hitel biztosítékaként kezességvállalást kötnek ki, az önkormányzat kezességet 
vállal. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
 
9./ A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ráckevei Székhelyő Polgári Védelmi 
Kirendeltség, valamint a A Ráckevei Önkéntes Tőzoltóság támogatási kérelme  
 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
Bencze István polgármester az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az elmúlt 
évben is döntött a képviselı-testület a tőzoltóság támogatásáról, de sajnos pénzt nem tudott 
mellé tenni, amellett, hogy nagyon fontosnak tartják mindkét szervezet mőködését. Sajnos a 
polgárırség 24 órás szolgálatát sem tudják támogatni.  
Úgy gondolja, hogy mindkét szervezetnek hasonló tartalmú levelet kellene írni, mégpedig, 
hogy a képviselı-testület forráshiányos költségvetése semmilyen tartalékot nem tartalmaz, 
amelybıl akár a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, akár a Tőzoltóság támogatását biztosítaná. 
Amennyiben az önkormányzat mőködési konszolidációra sikeresen pályázik, vagy Apaj 
jelentıs összeggel törleszti tartozását, ismét megvizsgálják a támogatás lehetıségét és 
elsıként a két kiemelten fontos tevékenységet végzı szervezetnek juttatnak támogatást.  
 
Varsányi Antal:  Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület, és a kísérı 
levélben fogalmazzák meg a támogatás megtagadásának okát.  
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Bencze István: Amennyiben váratlan forráshoz jutnak, akkor újra tárgyalják a támogatási 
kérelmet.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a Gazdasági Bizottság által is elfogadott határozati 
javaslatot.  
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

28/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat jelenlegi 
pénzügyi helyzetében a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ráckeve Székhelyő 
Polgári Védelmi Kirendeltség részére a 2011. évi költségvetés forráshiányának nagysága 
miatt jelenleg nem tud támogatást biztosítani. 
 
A képviselı-testület az év folyamán amennyiben az önkormányzat kintlévıségei 
csökkenek vagy a forráshiány más okból csökken a támogatás kérdését újra megvizsgálja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

29/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat jelenlegi 
pénzügyi helyzetében a Ráckevei Önkéntes Tőzoltóság részére a 2011. évi költségvetés 
forráshiányának nagysága miatt jelenleg nem tud támogatást biztosítani. 
 
A képviselı-testület az év folyamán amennyiben az önkormányzat kintlévıségei 
csökkenek vagy a forráshiány más okból csökken a támogatás kérdését újra megvizsgálja. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
10./ „Elıvárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, ráhordás 
feltételeinek javítása: P+R, B+R parkolók, buszfordulók építése” pályázat  
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: A Településfejlesztési Bizottság a napirendet tárgyalta, 
álláspontjuk, hogy nem kellene kimaradni ebbıl a dologból, hogy a vasútállomás megújuljon. 
Javasolja, de azzal a kitétellel, hogy a falu és a vasútállomást összekötı utat tegyék olyanná, 
hogy meg lehessen közelíteni a vasútállomást. Úgy gondolja, hogy a lehetıséget meg kell 
hagyni a következı testületnek. A Dömsöd-Apaj közötti utat párhuzamosan meg kell javítani.  
 
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
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30/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nemzeti Infrastruktúra Zrt a 
KÖZOP 5.3.0-08-2009-0001 számú pályázata keretében, a pályázat támogatása esetén a 
Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén lévı 0467/22 hrsz-ú ingatlanra tervezett 80 
db P+R parkolót és 20 db kerékpártárolót, buszfordulót és 2 db buszöblöt, valamint járdát, 
térvilágítást a létesítmények megépülését követıen kezelésébe átveszi, ha a létesítmények 
megépüléséig a Dömsöd és Apaj települések között lévı 52305 és 52306 számú közút 
felújításra kerül. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
 

11. Egyebek 
11.1. A Ráckevei Önkéntes Tőzoltóság támogatási kérelme 
A képviselı-testület a napirendi pontot a 9. napirendi ponttal összevontan tárgyalta. 
 
11.2 A 141/2010. (X.13.) Kt.számú határozat és a 146/2010. (X.13.) Kt.számú határozat 
módosítása 
Elıadó: dr. Bencze Zoltán aljegyzı 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Pest megyei 
Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján módosítani szükséges az elıterjesztésben 
szereplı határozatokat, mivel az illetményt illetve az alpolgármester tiszteletdíját nem október 
1-tıl, hanem a választás napjától, azaz október 3-tól állapítja meg a képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
 

31/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 141/2010. (X.13.) Kt.számú 
határozatát akként módosítja, hogy Bencze István polgármester illetményét 2010. október 
3-tól állapítja meg. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
 

A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

32/2011. (II.15.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 146/2010. (X.13.) Kt.számú 
határozatát akként módosítja, hogy Varsányi Antal polgármester tiszteletdíját 2010. 
október 3-tól állapítja meg. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 
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Képviselıi kérdések, hozzászólások 
 
Szabó Andrea: Lakossági jelzés érkezett a dömsödi katolikus temetı állapotával 
kapcsolatban, katasztrofális. Gondozatlan, az épület – a halottas ház – nincs  karbantartva, a 
kerítés beton eleme kidılt stb. Sok lopás történt, nincs bezárva a temetı. A sírkert 
gondozatlan, nincs nyírva a fő, a temetés drága. Sok panasz hangzott el a Gyertyaláng Kft. 
ellen.  
 
Bencze István: A márciusi testületi ülésen tárgyalja a képviselı-testület a szolgáltatást, az 
árakat. Felveszi a kapcsolatot a Kft. ügyvezetıjével, valamint a katolikus plébánossal, esetleg 
milyen önkormányzati – közmunka – segítséggel tudnák elfogadhatóbbá tenni a temetıt.  
 
Balogh László Levente: Tudomása szerint a Gyertyaláng Kft. üzemelteti a temetıt.  
 
Bencze István: Kiderítik ki az üzemeltetı és felszólítják.  
 
A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen hatósági ügyben érkezett fellebbezéseket bírált 
el. (Külön jegyzıkönyvben rögzítve.) 
 
 
Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén  Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 
               polgármester       aljegyzı 

 
 


