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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
„Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben,
Jobb időt, mint tavaly vót,
Ez új esztendőben!
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt,
Ez új esztendőben!”
Békés, boldog új esztendõt
kívánunk minden kedves
olvasónknak!

MEGHÍVÓ

A K T U Á L I S

Az ünnepek alatt mindenki feltöltődött –
szellemileg és fizikálisan is –, így aztán újult
erővel építhetjük tovább szűkebb pátriánkat.
Manapság rá is fér az emberekre az erőgyűjtés, mert a kemény, zaklatott világ, amelyben
élünk, mindenkitől a maximumot követeli
meg. Új év, új feladatok, új célok. A régi lelkesedéssel, de most már optimizmussal telve vágunk neki az év feladatainak. Muszáj bíznunk
a kitűzött célok pozitív megvalósulásában,
eredményében, mert különben a teher alatt
összeroppanunk, és ezt nem engedhetjük meg
magunknak! Tudom, nagyon sok a baj. A nem
kevés megélhetési gond mérgezi a hétköznapokat, de hinnünk kell a bajainkból kivezető
út helyességében, mert hit nélkül csak dagonyázni fogunk a nihilben, a posványban, a kiúttalanságban. Ehhez a hithez kívánok minden dömsödi lakótársamnak sikerekben gazdag, nagyon boldog újesztendőt!

Szinte az életünk minden területére kiterjedő változások egy fontos szelete a Dömsöd–Apaj körjegyzőség megszűnése lesz.
December 31-én lezárul az az ötéves közös
munka, amelynek voltak nehézségei, és voltak igazán problémamentes periódusai is.
Összességében úgy gondolom – tiszteletben
tartva egymás érdekeit – arra törekedtünk,
hogy mindkét település éljen a közös munka
kínálta lehetőségekkel. A körjegyzőség megalakulása magával hozott más, olyan munkaterületeket is, amelyek együttes működtetése egyértelmű anyagi haszonnal járt mindkét település számára. Január elsejével a közös hivatal tekintetében különválnak útjaink, és ennek egyetlen oka van, mégpedig
az, hogy Apaj község önkormányzata tízmilliós nagyságrendű támogatással jobban
jár akkor, ha hozzá hasonló lélekszámú teleFolytatás a következő oldalon.

Falugyûlésre

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete

2013. január 25-én
pénteken
18 órakor
az Oktatási és Mûvelõdési
Központban

Falugyûlés-t
hív össze,

melyre különös tekintettel
hívja a település lakosait.

A falugyûlésen a 2013. évi
önkormányzati költségvetés
tervezetérõl kap tájékoztatást a lakosság.
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püléssel alkot közös hivatalt, mintha velünk
tette volna ezt meg. Ezért döntöttek Áporka
község mellett, és januártól az Apaj–Áporka
közös hivatal felállításán dolgoznak. Megértve Apaj megfontolt döntését, sok sikert
kívánunk a hivatal felállításához, működtetéséhez! Az apaji polgármester kollégámtól,
Novák Páltól, az apaji Képviselőktől és az
apaji Emberektől pedig nem búcsúzom,
mert közös feladat ezután is maradt számunkra (Családsegítő Szolgálat, óvoda társulás), és egyébként is: ezzel a döntéssel
semmivel sem került messzebbre Apaj
Dömsödtől!
A Klebelsberg-központtól megkaptuk a
választ az iskoláink működtetésével kapcsolatban. A központ elfogadta a képviselőtestület döntését – lemondás az iskolák működtetéséről, de azzal a feltétellel, hogy havi 3.151.000 forintot kell fizetnünk a fenntartási költségek hozzájárulásaként. Mindent mérlegelve, kemény viták után döntöttünk úgy, hogy inkább ezt az összeget
kifizetjük a központnak, mint hogy bizonytalanságban tartsuk az iskoláinkat. Cirka
ennyit tesz ki az az összeg, amelyet a fenntartási célra elköltöttünk havonta, mégis
amellett döntöttünk, hogy nem kockáztatjuk az iskoláink normális működését. Ismerve jövő évi bevételi tervünket, valószínűsíteni lehetett, hogy nem fog befolyni az
az adómennyiség, amelyből legalább a jelenlegi szinten jutna az iskoláknak. Ezzel
megelőzzük azt a kényszert, hogy az oktatási intézményektől újabb olyan forrásokat
vonjunk el, amelyek szükségesek a minimális működési feltételekhez, gondolok itt
elsősorban a technikai személyzet drasztikus csökkentésére. Az idő fogja igazolni,
hogy jó döntést hoztunk e!? Én személy
szerint biztos vagyok abban, hogy az oktatás földrengésszerű átalakítása a fiatalok
hasznára fog válni, és a megújulás eredményekben is meg fog mutatkozni! December
utolsó napjaiban csak gondolatban búcsúzunk el az iskoláktól, hiszen továbbra is településünk vezető szellemi ereje maradnak,
továbbra is a mi gyerekeink járnak oda birtokolni minél több tudást, így aztán természetes, hogy a tekintetünk ott lesz, és erőnkhöz mérten továbbra is segíteni fogunk.
Az elmúlt havi Hírnökben már írtam a
hulladékszállítással kapcsolatos változásokról. Most rágtam át magam a Magyar Közlönyben megjelent új Hulladékgazdálkodási
törvény paragrafusain. Nos, sokkal okosabb
most sem lettem a díjtételekkel kapcsolatosan, ugyanis a törvény csak 4,2%-os emelést
enged, de ettől eltérhetnek azok a szolgálta-
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tók, amelyek működési területén uniós beruházás valósul meg a közeljövőben. Nálunk
ez a helyzet, mert Dömsödön megépül egy
válogató, átrakó mű, amely önrészének egy
hányadát a szolgáltatók fizetik, más részét
pedig átháríthatják a lakosságra. Erről az
Energia Hivatal fog dönteni 45 napos türelmi idővel. Tehát a végleges ár február közepére várható. Ki van ez találva rendesen,
mert az első fizetési határidő – az új szolgáltató, a Dunanett Kft. felé – február vége.
Amennyiben a Hivatal elfogadja a szolgáltatói konzorcium kérését, úgy a már jelzett
drasztikus áremelésre kell számítani. Továbbra is keressük polgármester kollégáimmal azokat a lerakóval kapcsolatos forrásokat, amelyek egy részét – a valamikori rekultiváció mellett – vissza tudjuk forgatni a
térség lakóinak tehermentesítésére.
Decemberben egymást követték az évet
lezáró kulturális és társadalmi rendezvények.
A Dömsödi Ipartestület közgyűlése a szokásos jó hangulatban zajlott. Ami bennem
némi hiányérzetet keltett, az a tagság érdeklődésének hiánya volt. Ez azért is érthetetlen
számomra, mert az Ipartestület vezetése példaértékűen igazgatja a testület dolgait. Mindenki szeme előtt zajlik az az erőfeszítés,
amelyet a térség egyetlen Ipartestületének
életben tartásáért tesz a vezetőség. Nagyon
jó kezdeményezésként megcélozták a ráckevei és a lacházi iparosok, vállalkozók Dömsödre „csábítását” is. Tényleg nagyon jó lenne, de első körben talán a dömsödi tagokat
kellene nagyobb aktivitásra bírni.
A Dömsödi SE is megtartotta évadzáró
rendezvényét. A felnőtt csapat vártnál eredményesebb produkciója mellett nagy örömömre szolgál az utánpótlás korosztályok
tervezett, tudatos építése. Gratulálok az
edzőknek és az egyesület vezetőinek, támogatóinak, hogy a mostoha körülmények ellenére töretlen lelkesedéssel tartják életben az
egyesületet.
A Dezső Lajos Művészeti Iskola karácsonyi bemutatója nagy érdeklődés mellett zajlott. A tanulók produkciói ismét bizonyították az iskolában folyó hatékony nevelő
munka eredményességét.
Az általános iskola karácsonyi koncertje
ismét látványos, de ezzel együtt is meghitt
rendezvénynek bizonyult. Krnájszkiné Emi
tanárnő sokadszor bizonyította, hogy nagyon érti a dolgát.
A kulturális blokk végére hagytam az Idősek Karácsonyát. Kicsit túlzással élve, talán
soha nem volt Dömsödön olyan rendezvény,
amelynek a sikeréért ennyien dolgoztak volna. Pedig úgy nézett ki egy hónappal ezelőtt,

hogy – anyagiak hiányában – meg sem tudjuk rendezni idén ezt a hagyományos eseményt. Aztán egymás után jelentkeztek a
tenni akaró emberek, és sikerült összehozni
egy szinte „fejedelmi” vendéglátást. A műsorban nem voltak vendégművészek, de így
még talán meghittebbre sikerült a műsor,
mint máskor. A dömsödi fiatalok és a „kicsit” idősebbek fergeteges műsort kerekítettek a jelenlevők elé. Köszönet mindenért
mindenkinek, aki segített a rendezvény sikeres lebonyolításában. Fel kell sorolnom valamennyiük nevét, mert megérdemlik: Zsiba Dániel volt a mesterszakács, aztán a
Pencz Kft., dr. Pencz Bernadett, Mizsei Beáta, Picard Anna és Antal Csaba, a Ju és Zsu
Társulat, az Iringó Színjátszókör, a Banya
Klub, a Dezső Lajos Művészeti Iskola és
Önkormányzat voltak azok, akik igazi karácsonyt varázsoltak a művelődési házunkba.
Befejezésül még két dologgal kell foglalkoznom. Egyik az, hogy január 25-én várunk minden településünkért aggódó, tenni
akaró érdeklődőt a szokásos év eleji Falugyűlésre. Úgy gondolom, van mit megbeszélnünk! A másik, hogy január lévén kérem
a dömsödi munkavállalókat, vállalkozókat,
hogy adójuk egy százalékáról ismét a Dömsödért Alapítvány javára rendelkezzenek.
2012-ben is nagyon sok esetben jó célra ítélte oda a Kuratórium a rendelkezésükre álló
összeget. Adószám: 18668456-1-13.
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

jan. 23-án szerdán 14-15 óráig

SALLAI GÁBOR
képviselő úr, a Gazdasági és
Műszaki-Fejlesztési Bizottság
elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
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B e s z é l g e t é s d r. B e n c z e Z o l t á n j e g y z õ v e l
Tisztelt Jegyző Úr!
Az elmúlt néhány hónap kormányzati intézkedései nagyban befolyásolták az önkormányzatok létének, működésének lehetőségeit. Ezt
az időszakot a „megszorítás” szó fémjelzi, hiszen napjainkban egyre gyakrabban használatos. Országunkat, önkormányzatainkat, vállalkozásainkat és a háztartásokat is a megszorítások formálják. Ez nem egyszerű senkinek sem!
Dömsöd Község Önkormányzata is számos nehéz döntést hozott annak érdekében,
hogy egyrészt az előírásoknak megfeleljen,
másrészt pedig hogy a település működőképes tudjon maradni. Ilyen előírás volt például
a Víziközmű Társuláshoz való csatlakozás is.
– Az elmúlt év az önkormányzatok részéről
jelentős átalakulások kezdetét hozta. Az Országgyűlés 2011 végén már több olyan jelentős
törvényt hozott, amely alapvetően érinti az eddig helyben megszervezett feladatok jövőbeni
ellátását. Ezen törvények egyike volt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. Az új szabályok szerint a víziközmű-szolgáltatás szervezése olyan mértékben alakult át,
amely a szolgáltatók számát a jelenlegi töredékére redukálja.
2012. július 1-jétől a víziközmű-szolgáltatást
a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély
alapján lehet végezni. Víziközmű-szolgáltatói
működési engedélyt az a kft. vagy zrt. kaphat,
amely az engedély kiadására irányuló kérelemben megjelölt ellátási területre és víziközműszolgáltatási ágazatra vonatkozóan rendelkezik
üzemeltetési szerződéssel, és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A 2012.
július 1-jén szerződés alapján szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek 2013. május 31-ig
kötelesek az engedély iránti kérelmüket benyújtani, addig a jogszabályi rendelkezések betartásával végezhetik a szolgáltatást. Azonban az intézményi formában működő szolgáltatók ezen
jogukat 2012. július 1-jétől elveszítették, és
amennyiben az önkormányzat új szolgáltatóról
nem gondoskodott, úgy a törvény szerint a Magyar Energia Hivatal jelöli ki a közérdekű szolgáltatót, és 1 év alatt az önkormányzat köteles a
megfelelő víziközmű-szolgáltatót kiválasztani,
és vele szerződést kötni. Ezen felül a Hivatal az
önkormányzattal szemben bírságot is kiszabhat.
Dömsöd esetében sem az intézményi formában működő ivóvízszolgáltató, sem a szennyvízcsatorna-szolgáltató KeveVíz Kft. méreténél
fogva nem kaphatja meg a Magyar Energia Hivatal engedélyét, mivel nem rendelkezik 150
ezer fogyasztási egységgel az általa ellátott területen. Így mindenképpen szükséges volt a helyzet hosszú távú rendezése.
A szennyvízcsatorna-szolgáltatás esetében figyelembe kellett venni azt is, hogy a közműva-

gyon jelenleg 6 település – Apaj, Dömsöd,
Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse – osztatlan közös tulajdonát képezi, így a szolgáltatás
megszervezése során mindenképpen célszerű
volt közösen fellépni.
Az elmúlt év első félévében az önkormányzatok közösen törekedtek a megfelelő megoldás
megtalálására. A megye területén 3 egymástól
független szerveződés indult meg tavaly tavaszszal. Elsőként a Gyálhoz köthető GYÁVIV Kft.
kezdte meg az önkormányzatokat tömöríteni, és
létrehozni egy az új jogszabályi környezetnek
megfelelő szolgáltatót. Ezt követően a DAKÖV
Kft. szintén elindította szervező munkáját, amely
a Galga-mente, valamint a Dabas és környéke
települések körében indult.
2012 márciusában a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társuláshoz (rövid
nevén: CSÖT) tartozó polgármesterek kezdeményezésére, egy a CSÖT területén megvalósuló összefogás életre hívására kapott felhatalmazást Szigetszentmiklós város polgármestere, aki
a ceglédi térséggel közös, az ÖKOVÍZ Kft. keretében történő összefogást készített elő.
Sajnos a három térség közötti összefogás
mindeddig nem valósult meg, azonban a törvényalkotói szándékból előre látható, hogy
hosszú távon a teljes Dél-Pest megye összefogása válik majd szükségessé.
Bár korábban megegyeztek településeink,
hogy a teljes kistérség egy szerveződés mentén
halad, azonban több település is időközben kivált a szigetszentmiklósi kezdeményezésből.
Tekintettel arra, hogy e kezdeményezés időben
elhúzódott, ezért döntött úgy a szennyvízcsatornában érintett 6 település polgármestere, hogy
ismét tárgyalni kíván mind a gyáli, mind pedig a
dabasi szerveződések képviselőivel.
Hosszas vitákat követően a fent említett hat
település minden ajánlat mérlegelése után a
DAKÖV Kft. mellett döntött. A DAKÖV Kft. a
jelenlegi adatok szerint a Pest megye déli részén
legnagyobb területen működő szolgáltató, amelynek tervezett fogyasztási egyenérték száma a
170 ezret is meghaladja. A csatlakozással működésünk nem szigetszerű, hanem egy nagyobb
egybefüggő területhez csatlakozunk.
Kiemelten fontos szempont volt, hogy a cég
tovább üzemelteti a dömsödi kutakat, így itthon
továbbra is helyi vizet ihatnak lakosaink. Ennek
többek között oka az is, hogy nem jön létre egybefüggő nagy hálózat, hanem a meglévő helyi
hálózatok vannak továbbra is üzemeltetve.
A DAKÖV Kft. a Községi Vízmű alkalmazottait jogfolytonosan átvette, és garanciát vállalt arra, hogy minimum 3 évig továbbfoglalkoztatja őket. A cég jegyzett tőkéje a csatlakozások után meghaladja a 400 millió forintot, ami a
jogszabályi tervezetek alapján a szükséges tőke
kétszerese.

A DAKÖV Kft.-vel 2012. június 30-án kötötték meg az önkormányzatok a szolgáltatási
bérleti-üzemeltetési szerződéseket, majd a nyár
végével a korábbi alkalmazottakat is átvették.
Így a régi Községi Vízmű gyakorlatilag kiüresedett, sem tevékenységet nem végzett már, sem
alkalmazottja nem volt, ezért november 28-i
ülésén a képviselő-testület az így céltalanná vált
intézményt megszüntette.
Szintén a vízszolgáltatást érintő fontos történése a tavalyi évnek, hogy támogatásban részesítették az önkormányzat ivóvízminőséget javító projektjét. Ennek a megvalósítása megkezdődött, hamarosan zajlik a kivitelező cég kiválasztása. A több mint félmilliárd forintos projekt keretében valósul meg egy új víztisztító, épül egy
új víztorony a jelenlegi kiváltására, valamint
több utcában a régi, elöregedett vezetékek cseréje is megvalósul. Az ország ivóvízminőségének kérdése mostanában a sajtóban sűrűn jelent
meg, és sok településen idén már lajtos kocsik
hordják az ivóvizet. Ez Dömsödön nem alakult
így, és a beruházás megvalósulását követően
egy technikai szempontból is korszerűbb ivóvízellátás fog településünkön működni.
– A másik ilyen közüzemi szolgáltató váltás a hulladékszolgáltatást érinti. Pontosan
hogyan is alakul a közeljövőben ennek a feladatnak az ellátása, miként érinti majd a lakosokat?
– A korábbi hulladékszállítást végző BioPannónia Kft. közszolgáltatási szerződése az év
végével megszűnt. Korábban hallottunk olyan
híreszteléseket, hogy az önkormányzat felmondta a szerződést. Nem ez történt, pusztán a
szerződésben rögzített 10 éves idő járt le. Mintegy két önkormányzati ciklussal ezelőtt történt
egy döntés, amely során Dömsöd is mintegy
160 másik településsel közösen csatlakozott a
Közép-Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. Ez a társulás fogja
össze a résztvevő településeknek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységét, valamint ennek a keretében zajlik az Európai Unió
támogatásával egy projekt, amely keretében a
dömsödi hulladéklerakó bővítése és egy válogatómű megépítése is fog történni. Ez két szempontból is jelentős. Egyrészről ezek elkészültével a telep élettartama megnő, másrészről a válogatómű létfontosságú a hulladékkezelés költségeinek alacsonyabb szinten tartásában. A tavaly év végén megjelent új hulladékgazdálkodási törvény ugyanis bevezetett egy új járulékot
a lerakott hulladék után. Ennek mértéke jelenleg
3000 Ft/tonna, azonban az évek alatt ez többszörösére nő. A járulék miatt a lerakási díj emel-
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kedik, ami viszont költségként beépülhet a szállítás díjába. Így látható, hogy a lerakott hulladékmennyiség csökkentése végső soron a lakosság érdeke is.
Ez a nagy társulás folytatta le az új szolgáltatók kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást is 2011-ben. Ezen a Bio-Pannónia Kft. már
nem is indult. Az eljárás nyertese egy konzorcium lett, amelynek egyik tagja, a Dunanett Kft.
lett ez év elejétől a mi térségünk, így Dömsöd
szolgáltatója is.
Sajnos ez a kérdés sem zajlott egyszerűen,
több a konzorciumon belüli vita is hátráltatta az
új szolgáltatóval való tárgyalásokat, így bizonyos kérdésekben még azok zajlanak. Az önkormányzat célja, hogy a lakosok számára egy
minőségében és tartalmában megfelelő szolgáltatás valósuljon meg. Ezért szeretnénk, hogy a
jövőben a háztartások igényeihez mérten többféle méretű kukát is lehessen használni a 60 literestől a 120 literesig.
Ami fontos, hogy az eddigi két díjtényezős
díjszámítás megszűnik. Vagyis nem lesz alapdíj
és szállítási díj, hanem a díjat ürítésenként fogják felszámolni. Ennek mértéke még jelenleg
vita tárgya. Az új törvény ugyanis megszüntette
az önkormányzatok díjmegállapítási jogát, így
idén azt a szolgáltatók maguk állapítják meg.
Ennek mértékét a tavalyi díj 4,2%-ban maximálták, azonban a Magyar Energia Hivatal kérelemre ettől magasabb mértékű emelést is engedélyezhet. Tudomásunk szerint a szolgáltató
ezt a kérelmet benyújtotta, azonban a hivatal
február második felére várható döntéséig további információnk e kérdésben nincsen.
– Ilyenkor év vége felé már a jövő évi költségvetés foglalkoztatja az országgyűlést, az
önkormányzatokat, egyházakat, vállalkozásokat. Bencze István polgármester úr a novemberi Aktuálisban részletesen kitért a
dömsödi önkormányzat gazdálkodására,
hogy mennyi a kiadás, mennyi a bevétel,
honnan lehet még lefaragni, milyen átszervezésekre kényszerülnek, hogy az alapvető feladatokat el tudják látni. Itt említette a kommunális adó emelését, mely a testületi ülésen
ismételten előtérbe került. Mi a jelentősége
ennek az adónemnek, illetve az ezzel nyert
többletbevétel mihez lesz elegendő?
– A kérdésre nem lehet röviden válaszolni.
Először is érdemes kitérni arra a költségvetési
helyzetre, ami a kommunális adó emelését eredményezte. Az önkormányzati rendszer reformjára hosszú évek után 2012. január 1-jétől kerül
sor. A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló új törvény igyekszik átértékelni az önkormányzatok helyzetét és szerepét az állami feladatellátásban. Ehhez társulva az önkormányzati finanszírozás elveit is átalakítják, amit a
legrövidebben úgy foglalhatunk össze, hogy az

XXIII. évfolyam 1. szám
eddigi alapvetően normatív jellegű központi finanszírozás helyébe feladatalapú finanszírozás
lép. Az állam ezzel párhuzamosan az önkormányzatok által ellátott feladatok számát csökkenti. Ennek keretében a köznevelési intézmények fenntartói feladatait átveszi 2013. január
1-jétől, valamint az önkormányzati hivatalok által ellátott hatáskörök számát is csökkenti a járások kialakításával egyidejűleg.
Ezek szem előtt tartásával került elfogadásra
a 2013. évi költségvetési törvény tervezete.
A költségvetési törvény jelentős finanszírozási csökkentést okozott az önkormányzati szektorban. Mindemellett a feladatok átadását illetően a következő látszódik. Az állam az általános
iskolák fenntartását átveszi 2013. január 1-jétől.
Ez a fenntartói jogok gyakorlásán túl mindöszszesen – a technikai, műszaki alkalmazottakat
leszámítva – a bérek és járulékok finanszírozását
jelenti. Az elképzelés szerint az iskolák működtetését (rezsi, karbantartás stb.) az önkormányzatok saját költségvetésükből fedezik. Az országgyűlés elfogadta a köznevelési törvény módosítását, amely 3000 fős lakosságszámot meghaladó településeken főszabályként az önkormányzatokhoz telepíti a működtetést. Ezek az
önkormányzatok október 30-ig kezdeményezhették, hogy amennyiben pénzügyi teljesítőképességük miatt nem tudják fedezni a működtetés
költségeit, akkor az állami intézményfenntartó
központ vegye azt át tőlük. Fontos itt megjegyezni, hogy a működtetés költségeihez az állam nem rendel támogatást az önkormányzatok
részére, továbbá azt, hogy amennyiben az önkormányzat mégsem vállalja a működtetést, akkor sem veszíti el az iskolaépületek és iskolai
eszközök tulajdonjogát. Arra az állam a feladatellátás idejére vagyonkezelői jogot létesít.
A másik nagy terület, ami az önkormányzati
feladatok csökkentéseként került megcélzásra,
azok az egyes államigazgatási feladatok járásokhoz való áttelepítése, ez azonban a mindennapi feladatok között jelentős csökkenést még
nem eredményezett.
A helyzet súlyosságát településünk esetében
főként az okozza, hogy nem csak a megszűnő
feladatainkra jutó központi finanszírozás tűnik el
a költségvetésünkből, hanem a személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint az önkormányzatok jövedelem differenciálódásának
kompenzálására szolgáló rész is. 2012-ben ezen
a címen önkormányzatunk 180 millió forintra
tett szert. Elvonásra került továbbá a gépjárműadó 60%-a, amely bár központi adó, azonban eddig 100%-ban az önkormányzatok bevétele volt.
Míg a bevételi főösszegünk mintegy 500 millió forint körül várható, ezzel szemben a 2012.
évi kiadásaink az általános iskola és a művészeti iskola nélkül 609 millió Ft-ot tesznek ki.
A fent leírtak sajnos egy rendkívül nehéz évet
vetítenek elénk. Bár sok részletet nem ismerünk
még, az már körvonalazódni látszódik, hogy ha
az idei forráshiányt, valamint az év közbeni likviditást is szem előtt tartjuk, akkor az iskolák át-

adása – ideértve a működtetést is – a korábbi
költségvetésünk közel feleződésével kell számolnunk. Ez a jelenlegi ismereteink szerint
nincs kellően ellensúlyozva a feladataink és az
azokra jutó költségek csökkentésével.
Fontos kiemelni, hogy 2013-tól forráshiány
nem tervezhető az önkormányzatok költségvetésében. Felül kellett vizsgálni tehát az egyes
önkormányzati feladatok ellátását, az esetleges
kiszervezések kérdését, valamint a közvetlenül
és közvetve eddig nyújtott támogatások körét is.
Sajnos az látszódik, hogy megmaradó feladataink finanszírozására is jelentősen kevesebb pénzt
tudunk fordítani. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy az
idei év csak nagyon súlyos megszorítások útján
lesz összeomlás nélkül megoldható, azonban
hosszabb időtartamban vizsgálva ez már a település életére is hátrányos következményekkel jár.
A személyi döntéseket érintő álláshelyekkel
kapcsolatos döntéseknél igyekezett az önkormányzat a már meghozott személyi döntések
során az esetleges nyugdíjazásokra is tekintettel
lenni, illetve lehetőség szerint másik állásba helyezni az érintetteket. A közalkalmazottak cafeteriája, amit eddig az önkormányzat önként biztosított, 2013-tól megszűnt. Az egyes költségtérítések 50%-os csökkentése – beleértve a polgármesteri költségtérítést is –, valamint a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának eltörlése is a döntések között szerepelt.
Minden egyes intézményt és feladatot egyesével kiadási tételenként ismét átvizsgáltunk, és ennek alapján is intézményenként csökkentettük az
idei év időarányos teljesítései alapján az egyes
költségsorokat. Itt külön figyelmet fordítottunk
arra, hogy azokat a sorokat ne csökkentsük, amelyek esetében a jövő évi várható rezsiemelkedésekre tekintettel legyünk, és lehetőleg évközben
ne emelkedjenek a kiadások a tervezett fölé.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a
Sportcsarnok üzemeltetési költségeit a korábbi
szinten a továbbiakban nem tudja saját költségvetéséből biztosítani, így vált szükségessé a
Sportcsarnok bérüzemeltetése. Kiemelten kezeltük azt a célt, hogy a csarnok ne zárjon be, mivel
annak működése a község lakosait nagy számban
is érinti, a gyermekek tornaóráinak megtartásától
a szabadidős sporttevékenységekig bezárólag.
Több hónapos előkészítés és tárgyalások során
az a megoldás került előtérbe, hogy külső üzemeltető venné át az üzemeltetést és szervezné meg a
csarnok életét. Ezzel nem maradhat önkormányzati intézmény. E szerint az elképzelés szerint személyi jellegű kiadást nem kell terveznünk, mivel
foglalkoztatásra nem kerül sor. A Sportcsarnok
esetében az új üzemeltető komoly sportszakember, és a pályázat egyik feltétele volt, hogy az iskolások, gyermekek sportolását továbbra is biztosítani kell. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a
kiszervezés nem vonta magával az önkormányzat
és a falu vagyonának csökkenését, minden az önkormányzat tulajdonában maradt.
A végére hagytuk mindazokat az intézkedéseket, amelyek a lakosságot közvetlenül érint-
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hetik, mivel a kiindulásnál fő elvként azt határoztuk meg, hogy a lakosság lehető legnagyobb
kíméletével járjunk el. Sajnos azonban a kieső
bevételek részbeni pótlása és egyes kedvezmények megvonása nélkül nem látjuk a lehetőségét a forráshiány eltüntetésének. Ide az alábbi
intézkedések tartoznak:
– a kommunális adó mértékének duplájára emelése,
– a szociális ellátások körének és keretének
csökkentése,
– a 70. életévüket betöltöttek kommunális díjkedvezményeinek eltörlése.
A kommunális adó 2012-ben beépített ingatlanok esetében 5.000 Ft/év, beépítetlen ingatlanok esetében 2.500 Ft/év volt, és ezzel a környező településeket figyelembe véve alacsonyabb
mértéket alkalmaztunk. A jelenlegi törvényi szabályozás szerint az adó maximuma 17.000 Ft/év.
Az idei évtől az adó mértéke beépített ingatlanok
esetében 10.000 Ft/év, beépítetlen ingatlanok
esetében 5.000 Ft/év-re változott.
A bevételnövekedés esetében számítottuk a
fizetési hajlandóság csökkenését, valamint figyelembe vettük az összes adónemünk esetében
a reálisan teljesíthető bevételi mértéket is. A
gépjárműadó 60%-ának állami központosítása
mintegy 30 millió forintos bevételcsökkentést
okoz, továbbá az elhúzódó gazdasági válság miatt az iparűzési adó bevétel is csökken, így a
kommunális adó emeléséből reálisan várható 10
millió forintos többlet bevétel csak kompenzálni
tudja a kieséseket.
Megjegyezni kívánom, hogy sajnos településünkön a helyi adóbevételek alacsonyak, így a
kiesett állami finanszírozás pótlása nagyon korlátozott.A civil szervezetekkel és a vállalkozásokkal való kapcsolatok és a szerepvállalások átgondolása, valamint a vállalkozási szemlélet szélesebb körű alkalmazása válik indokolttá. A jövő évi
költségvetés azt is világossá teszi, hogy az önkormányzatok legfontosabb bevételi forrásává az
iparűzési adó válhat, így annak növelése érdekében minden intézkedést meg kell tenni. Figyelembe véve azt, hogy községünkben már eddig is a
legmagasabb adómértéket alkalmazzuk, csak az
adóalap, vagyis a bevételt termelő vállalkozások
számának növelése szükséges. További megoldás
lehet még bevételt termelő tőke létrehozása is.
Zárógondolatként annyit jegyeznék meg,
hogy a fent említett intézkedések sorozata
biztosítja az itt élők számára a település alapvető működését, működtetését. Ezek közé
tartozik a közvilágítás, az orvosi rendelők
üzemeltetése, az iható finom vízhez való hozzájutás, az anyanyelven való oktatás lehetősége, hogy csak néhányat említsek a sok közül.
Mindezek megtartásáért nemcsak a falu
vezetésének és a közigazgatásnak kötelessége
tenni, hanem közösen összefogva kinek-kinek a maga lehetőségeihez mérten, minden
dömsödi embernek egyaránt kötelessége!
-V.I.-
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. DECEMBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 19-én megtartotta decemberi rendes ülését, amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy
Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

195/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Tájékoztató a 3-as számú háziorvosi körzet
várható változásairól
4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
5./ A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2013. évi önkormányzati célok meghatározása
6./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának felülvizsgálata
7./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
8./ Közterületek átnevezése
9./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 5/2012. (II. 17.) rendelet módosítása
10./ Budai Antal telekrendezése
11./ Barcsa Balázsné és Takács Ferenc Péter ingatlanvásárlási kérelme a 258/1 hrsz-ú közút területéből
12./ Strandfürdő üzemeltetésére benyújtott pályázat elbírálása
13./ Sportcsarnok üzemeltetésére benyújtott pályázat elbírálása
14./ Hajós Eszter és társai ingatlanrendezési
ügye
15./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért
Dömsödön” megnevezésű pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
16./ Dömsöd település közbiztonságának növelését szolgáló pályázat
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
196/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
197/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ Tájékoztató a 3-as számú háziorvosi
körzet várható változásairól
A képviselő-testület a napirendi pont keretében döntést nem hozott.
4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
198/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2013. évi
munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
5./ A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2013. évi önkormányzati célok meghatározása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Folytatás a következő oldalon.
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199/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A köztisztviselők
egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2013. évi önkormányzati célok meghatározása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkkel szemben a 2013. évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg:
– A polgármesteri hivatali ügyintézésben a
szolgáltatói jelleg érvényesítése, és fokozottan
érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei. Az ügyfelek teljes körű tájékoztatása és felvilágosítása, a lehetőségekhez
képest egyszerűsíteni kell az eljárásokat.
– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) megfelelő szakmai színvonalú alkalmazása. A magas színvonalú szakmai
munka érdekében a köztisztviselők továbbképzésének biztosítása.
– A felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések és vizsgálatok, továbbá a belső ellenőrzés
megállapításai és javaslatai alapján intézkedési
terv készítése, és az intézkedések fokozott végrehajtása.
– A feladatok ellátása során továbbra is törekedni kell az önkormányzati vagyon hatékony
hasznosítására.
– Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító intézményi vagyon állagának megóvására, felújítására, az intézményi bevételek beszedésére, a hátralékok csökkentésére.
– Az önkormányzat 2011-2014. időszakra vonatkozó gazdasági programjának végrehajtása.
– A település közbiztonságának megszilárdítása érdekében folyamatos együttműködés a rendvédelmi és bűnüldöző szervekkel. Az együttműködések hatékonyságának és eredményességének érdekében szükséges feltételek biztosítása az
önkormányzat lehetőségeihez mérten.
– A települési térfigyelő rendszer kiépítésének megvalósítása. Ezzel összefüggésben a
rendszer jogszerű működtetéséhez szükséges
tárgyi és szabályozási feltételek kidolgozása.
– A település közterületi rendjének, tisztaságának és rendeltetésszerű használatának folyamatos biztosítása. Ezek megvalósítása érdekében a hatósági munka színvonalának javítása.
– Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
közparkok folyamatos gondozása és karbantartása. A közparkok funkcionális kialakítása (tervek
elkészítése), a Polgármesteri Hivatal előtti tér felújításának végrehajtása pályázati támogatás esetén. Zöldterületek számának növelése, fásítás.
– A településszerkezeti terv módosításával
kapcsolatos feladatok pontos végrehajtása, a
módosítás elfogadása. A településszerkezeti terv
készítése során a lakosság igényeinek felmérése, illetve a jóváhagyott településfejlesztési kon-
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cepció és a községet érintő jelentősebb beruházások figyelembevétele.
– Az önkormányzat 2013. évi közmunka programjának végrehajtása. A közfoglalkoztatáshoz szükséges tárgyi feltételek és eszközök állapotának felmérése, új eszközök beszerzése.
– A pályázatokkal elnyerhető hazai és európai
uniós források felhasználásában rejlő lehetőségek optimális kihasználása, a hazai és uniós pályázatok és projektek kidolgozása. A nyertes pályázatok elszámolási és dokumentálási rendjének betartása és ellenőrzése.
– Az éves költségvetés (koncepció, rendelet)
elkészítése. Az éves költségvetés végrehajtása,
az előirányzatok pontos vezetése, az analitikák
folyamatos egyeztetése. A költségvetési beszámolók, I-III. negyedéves és éves beszámolók
határidőben történő elkészítése.
– Az önkormányzati intézmények működésének, gazdálkodásának folyamatos figyelemmel
kísérése, ellenőrzése. Az intézmények további
ösztönzése a költségkímélő, racionális gazdálkodásra, pályázatok készítésére.
– A költséghatékony gazdálkodás, az optimális energiafelhasználás és a környezetvédelmi
szempontok érvényesítése érdekében az önkormányzat által fenntartott ingatlanok és a közvilágítás energetikai átvilágítása. Az önkormányzat energiabeszerzésére irányuló eljárások lefolytatása az energetikai célú kiadások csökkentése érdekében.
– Az intézmények költségkímélő energetikai
rendszereinek kialakítása, szükségképpen a
zöldenergiás pályázati támogatások igénybevételével.
– Fenntarthatósági – zöld – szempontok fokozatos érvényre juttatása az önkormányzat és
intézményei beszerzései során a költségkímélő
gazdálkodás megtartása mellett.
– A belső ellenőrzési rendszer és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) hatékony működtetése.
– A helyi adóbeszedés és a gépjárműadó-beszedés hatékonyságának biztosítása. Az adóbevétel terv szerinti teljesítését biztosító intézkedések előkészítése és végrehajtása. Az adóellenőrzések hatékonyságának növelése, az ellenőrzési módszerek szélesítése.
– A hivatali működés alapdokumentumainak
(SzMSz, alapító okiratok, belső szabályozó jellegű egyéb dokumentumok, munkaköri leírások
stb.) folyamatos aktualizálása.
– A helyi önkormányzatokról szóló változásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása, a
szükséges szervezeti átalakítások előkészítése.
– Az önkormányzati intézmények alapdokumentumai megfelelőségének folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén módosítása.
– Önkormányzati társulások alapdokumentumainak felülvizsgálata a jogszabályi változások
függvényében.
– Az önkormányzat saját fenntartású intézményeinek jogszerű és szabályszerű működésének biztosítása. A társulásokban működtetett in-

tézményekkel kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása.
– Az önkormányzati intézmények és a hivatal
munkájának összehangolása.
– Az önkormányzati médiák tartalmi fejlesztése. Az önkormányzat honlapjának megújítása.
– A Polgármesteri Hivatal és valamennyi önkormányzati intézmény ésszerű, költségtakarékos gazdálkodásának biztosítása.
– A társadalmi szervezetekkel és a helyi egyéni és társas vállalkozásokkal partneri kapcsolatok és a kapcsolattartás intézményesített formájának fejlesztése. Az együttműködési és a közművelődési megállapodások hatályosulásának
vizsgálata, a tapasztalatok alapján a megállapodások módosítása.
– A Dömsödi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevonása a kisebbséget is közvetlenül
érintő települési stratégia kidolgozásába és végrehajtásába.
– A települési rendezvények megfelelő színvonalú megtartása, a rendezvények által képviselt
kulturális színvonal megtartása mellett legyenek
alkalmasak a látogatók számának növelésére. Fel
kell kutatni és igénybe kell venni ezek megvalósításához a pályázati lehetőségeket.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt,
hogy intézkedjen a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2013. évi egyéni teljesítménykövetelményei meghatározásáról.
Egyben felkéri Bencze István polgármestert,
hogy a körjegyző 2013. évi teljesítménykövetelményeit – a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt célkitűzései alapján – állapítsa meg.
Felelős: Bencze István polgármester;
dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények elkészítésére 2013. március 15., jegyző
teljesítményértékelésére 2013. december 31.
6./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának felülvizsgálata
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
200/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 146/B. és 146/C. §§-ban foglaltakra, továbbá
arra a tényre, hogy Apaj Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzatával hoz létre
közös önkormányzati hivatalt 2013. január 1jétől, ezért az Apaj Község Önkormányzatával a
körjegyzőségi feladatok ellátásáról 2007. november 29-én kelt megállapodást 2012. december 31-ével megszünteti.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2012. december 31.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
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A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
201/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2013. január 1.
7./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2012. (XI. 30.) rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló
17/2005. (IX. 16.) rendeletének módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2012. dec. 21. napján.
A rendelet hatályos: 2013. január 1.
8./ Közterületek átnevezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
202/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról
szóló 2012. évi CLXVII. törvény alapján a Somogyi Béla utca elnevezését 2013. január 1jétől Balassi Bálint utcára változtatja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2013. január 1.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
203/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról
szóló 2012. évi CLXVII. törvény alapján a Felszabadulás utca elnevezését 2013. január 1-jétől
az alábbiak szerint változtatja meg:
– 2252 hrsz. Kodály Zoltán utca;
– 2224 hrsz. és 2231/5 hrsz. Bartók Béla utca.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2013. január 1.

7
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
204/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról
szóló 2012. évi CLXVII. törvény alapján a Sallai utca elnevezését 2013. január 1-jétől Szilus
utcára változtatja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2013. január 1.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
205/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról
szóló 2012. évi CLXVII. törvény alapján a Fürst
Sándor utca elnevezését 2013. január 1-jétől
Kastély utcára változtatja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2013. január 1.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
206/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról
szóló 2012. évi CLXVII. törvény alapján a
Ságvári utca elnevezését 2013. január 1-jétől
Bíró utcára változtatja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2013. január 1.
9./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2012. (II. 17.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2012. (XI. 30.) rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
5/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról

A rendelet kihirdetve: 2012. dec. 21. napján.
A rendelet hatályos: 2013. január 1.
10./ Budai Antal telekrendezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
207/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Budai Antal Dömsöd, Kunszentmiklósi út 9. telekhatár-rendezése ügyében
a döntést a következő ülésére napolja, tekintettel
arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásból kért adatok a mai napig nem érkeztek meg.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2013. január 23.
11./ Barcsa Balázsné és Takács Ferenc Péter ingatlanvásárlási kérelme a 258/1 hrsz-ú
közút területéből
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
208/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 258/1 hrsz-ú ingatlannak a 258/2
és 258/3 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére
történő átruházásával kapcsolatban a következő
döntést hozza.
A képviselő-testület az ingatlan értékesítése céljából a szükséges telekmegosztási eljárást megindítja, és egyben dönt arról, hogy a megosztás során
kialakuló értékesítésre kerülő új ingatlanok forgalomképes beépítetlen belterületi földrészletként
kerüljenek kialakításra. A telekmegosztással és
földhivatali átvezetéssel kapcsolatos költségeket
Barcsa Balázsné és Takács Ferenc Péter viseli.
A képviselő-testület a Barcsa Balázsné és Takács Ferenc Péter vevők 500 Ft/m2-es vételár
ajánlatát előzetesen elfogadja, azzal, hogy a kialakításra kerülő ingatlanok értékesítéséről szóló végleges döntést csak az új forgalomképes ingatlanok kialakulása után tudja meghozni.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a telekmegosztás ügyében az Önkormányzat képviseletében járjon el.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2013. január 31-ig
12./ Strandfürdő üzemeltetésére benyújtott pályázat elbírálása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
209/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát ké-
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pező dömsödi 201 hrsz-ú, természetben a Dömsöd Középső-Dunaparton megtalálható 7209 m2
területnagyságú strand ingatlan hasznosítására
kiírt pályázattal kapcsolatban a következő döntést hozza:
Érvényes pályázatot benyújtó:
Ajánlattevő megnevezése: Megfizethető
Üdülést Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 8174 Balatonkenese,
Koppány sor 41.
Bérleti díj ajánlat: 1-2-3. évben 100.000
Ft/év; 4. évtől 150.000 Ft/év, ezt követően a
KSH által megjelölt inflációs mértékkel megemelt díj.
Bérlet időtartama: 5+1 év.
A képviselő-testület a pályázat nyerteseként a
Megfizethető Üdülést Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t fogadja el, és az ingatlan bérletére 2013.
január 1-jétől 5+1 év határozott időtartamra vele
köt szerződést. A bérleti szerződésben szerepeltetni kell, hogy az 5. évtől esedékes bérleti díj mértékét a felek tárgyévet megelőzően közösen felülvizsgálják. A képviselő-testület felhatalmazza
Bencze István polgármestert, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2013. jan. 1-jétől 2018. dec. 31-ig.
13./ Sportcsarnok üzemeltetésére benyújtott pályázat elbírálása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
210/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 1525/2 hrsz-ú, természetben Dömsöd, Széchenyi utcában lévő sportcsarnok megnevezésű ingatlan hasznosítására kiírt pályázattal kapcsolatban a következő döntést hozza:
Érvényes pályázatot benyújtó:
Ajánlattevő megnevezése:
FORTIUS-KER Kft.
Ajánlattevő székhelye:
2344 Dömsöd, Thököly u. 23.
Bérlet időtartama: 1 év.
A képviselő-testület a pályázat nyerteseként a
FORTIUS-KER Kft.-t fogadja el, és az ingatlan
bérletére 2013. január 1-jétől 1 év határozott időtartamra vele köt szerződést. A képviselő-testület
tekintettel arra, hogy önkormányzati közfeladat
ellátásról van szó, bérleti díj fizetését nem köti ki.
A képviselő-testület előírja, hogy a Bérlőnek
vállalnia kell, hogy a létesítményben folyamatosan biztosítja a Gróf Széchenyi István Általános
Iskola tanulóinak, hogy a mindennapos testnevelés keretében a testnevelési órák folytatásához
a tanítási idő alatt a létesítményt igénybe vegyék.
A testnevelési órák biztosításához az Önkormányzat 2013. évben költségvetési támogatást
biztosít. Amennyiben az általános iskola intézményfenntartója a testnevelési órák biztosításá-
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hoz térítést fizet, úgy annak összege az önkormányzat e célú támogatási összegét csökkenti.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a bérleti szerződést
az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2013. jan. 1-jétől 2013. dec. 31-ig.
14./ Hajós Eszter és társai ingatlanrendezési ügye
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
211/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 371/1 hrsz-ú 482 m2-es területnagyságú ingatlant elcseréli a Hajós Eszter és
társai tulajdonában álló 371/10 hrsz-ú 466 m2-es
területnagyságú ingatlanra, tekintettel arra,
hogy ez utóbbi ingatlant természetben közútként használják.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a telekmegosztás ügyében az Önkormányzat képviseletében járjon el.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2013. január 31-ig
15./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért
Dömsödön” megnevezésű pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett
ajánlatok elbírálása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
212/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által a KEOP-1.3.0/09-11-20120004 azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” tárgyú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok
ellátása tárgyú szolgáltatás közbeszerzésére kiírt, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés az ajánlatokról: Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat,
mint ajánlatkérő nevében Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi
közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlatok
bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:
I. Érvénytelen ajánlatot benyújtók:
MSB Fejlesztési tanácsadó ZRt., 7621 Pécs,
Megye u. 7/1.
II. Érvényes ajánlatot tevők:
Pannon Fejlesztő Kft., 4024 Debrecen, Iparkamara u. 14. 2/1.

Ajánlati ár: nettó 19 200 000 Ft.
Konstantinusz Consult Tanácsadó Kft., 4029
Debrecen, Eötvös u. 29/5.
Ajánlati ár: nettó 19 600 000 Ft.
III. Az eljárás eredménye: Jelen közbeszerzési eljárásban az összességében legelőnyösebb
érvényes ajánlat, mellyel az eljárás nyertese a
következő:
Ajánlattevő neve: Pannon Fejlesztő Kft.,
Ajánlattevő címe (székhelye): 4024 Debrecen, Iparkamara u. 14. 2/1.
Ajánlati ár: nettó 19 200 000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert és dr. Bencze Zoltán körjegyzőt az eljárás nyertesével, a Pannon Fejlesztő Kft.-vel (4024 Debrecen, Iparkamara u. 14.
2/1.) a szerződés aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
16./ Dömsöd település közbiztonságának
növelését szolgáló pályázat
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
213/2012. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő kamerák
beszerzésére és telepítésére kiírt beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy valamennyi ajánlattevő a rendelkezésre
álló pénzügyi keretet jelentősen meghaladó
ajánlatot nyújtott be.
A képviselő-testület egyben a közterületi térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése céljából a korábbi pályázati kiírással egyező tartalmú
új zártkörű (meghívásos) pályázati eljárást folytat le, amelyre az eredménytelenné nyilvánított
eljárásban ajánlatot tevőket is meg kell hívni.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2013. január 31.
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2013. január 23.
A falugyűlés tervezett időpontja 2013. január 25. 18 óra.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán körjegyző
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U t c a n eve k v á l t o z á s a

Az Országgyűlés novemberben elfogadta a
2012. évi CLXVII. törvényt, mely kimondja a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmát, illetve azok módosítását.
Ez a rendelkezés 2013-tól néhány dömsödi
közterületet is érint, név szerint a következőket:
– Somogyi Béla,
– Felszabadulás,
– Sallai,
– Fürst Sándor,
– Ságvári.

A decemberi képviselő-testületi ülésen a névváltozásról a következők szerint született határozat:
– Somogyi Béla – Balassi Bálint u. Balassi
elsősorban költő és katona, ám kevesen ismerik
Dömsödhöz való kapcsolódását, mely szerint
csapatával a környéken portyázott és rajtaütött a
dömsödi vásáron. (Nem a magyar árusokat vámolta, hanem azokat a török kereskedőket, akik
már értékesítették portékáikat.)
– Felszabadulás – Kodály Zoltán u.
– Kun Béla – Bartók Béla u. Mindkét utca a

híres zeneszerző-népzenekutató párosról kapta
új nevét. Dömsödön zeneszerzőről eddig még
nem neveztek el közteret, Ők az elsők.
– Sallai Imre – Szilus u. A terület, melyet
Dömsöd és Dab lakói csak Szilusként emlegettek, a két település határán húzódott. Kb. a mai
Határ u. végétől a Dabi krt. kanyarulatáig terjedt. Lakóházak nem sorakoztak úgy mint ma,
bozótos, szilfás terület volt ez. A dabiak gyakorta hajtották át állataikat a „Sziluson”, mikor a
dömsödi vásárra mentek.
– Fürst Sándor – Kastély utca. Az utca mellett
elhelyezkedő Hajós kastély és a körülötte elterülő kastélypark határozta meg ez esetben az utca elnevezését.
– Ságvári Endre – Bíró u. Valaha Bíró-köznek nevezték. Köztiszteletben állt minden településen a bíró. Dömsödön ebben az utcában
több olyan ember is élt, akik ezt a tisztséget töltötték be. Ezért hívták a falubeliek Bíró köznek.
Ma részben a réginek megfelelően kapta ismét a
Bíró utca elnevezést.
A fentiek ismeretében bízom abban, hogy az
új utcanevek elfogadhatóak és megjegyezhetőek lesznek az itt élők számára!

SZERKESZTÕI LEVÉL

Dr. Bencze Zoltán jegyző Dömsöd honlapján a törvénnyel kapcsolatos tudnivalókat közzétette:
„Fontos, hogy a törvény a névváltozásokkal
összefüggésben a lakosság terheinek enyhítése
céljából még az alábbiakról is rendelkezett:
– az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt történő átvezetése iránti
megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba
ütközés miatti közterületnév-változás miatt kerül sor, tárgyánál fogva díjmentes;
– a helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy
területszervezési eljárásban hozott döntés miatt
költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a
címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a
címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely
szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki
és kézbesíti a polgár részére.”
Közreadta:
-V.I.-

Szeretettel köszöntöm

G rá d L á sz l ón é
szül. Gyöngyösi Juliannát

Tisztelt Olvasóink!
Fizessenek elő 2013-ban is a Dömsödi Hírnökre! Az újság ára a továbbiakban változatlan marad, 250 Ft/db, ami éves viszonylatban 3000 Ft-ot jelent.
Az előfizetéseket és a hirdetéseket Richter Gyulánénál a főpénztárban tehetik meg.
A Hírnök létjogosultsága nem kérdéses, hiszen az egyetlen hírcsatorna, mely ma is a legtöbb
háztartásba eljut. Tartalmi vonatkozásában olyan írásokat közöl továbbra is, melyek informatív
hírértékkel bírnak. Mindannyiónk közös érdeke, hogy az előfizetések száma emelkedjen, és az elárusítóhelyeken minden darab gazdára találjon.
Vásároljanak szeretteiknek, hozzátartozóiknak Dömsödi Hírnök éves előfizetést!
Vass Ilona felelős szerkesztő
szerkesztői elérhetőség: vassilona@citromail.hu, tel.: 06-20-253-2589

90.

szül eté sn apj a al k al mábó l !

1923 januárjában Dömsödön látta meg a
napvilágot, ma Budapesten él. Szülőfalujához mindig ragaszkodott, soha
nem szűnt meg dömsödinek lenni.
Különös tekintettel ápolja rokoni, baráti
kapcsolatait, és hosszú évek óta a
Dömsödi Hírnök rendszeres előfizetője.

Vass Ilona
felelős szerkesztő
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Gondolatok a felelõs kutyatartásról

Figyelemre méltó jelenség az a tény, hogy az utóbbi időben Dömsödön
sajnos elszaporodott az elhagyott, kidobott, kóbor kutyák száma. Sokszor
falkában csavarognak, szemetes kukákat borogatnak, élelem után kutatnak.
Bár párzási időszakban gyakori a hím kutyák elkóborlása, szemmel látható,
hogy a faluban állandóan jelenlévő csavargó ebek esetében nem erről van szó.
Sajnos a háttérben a felelőtlen kutyatartók nemtörődömsége áll. Sokan befogadnak kutyákat kis korban, aztán mikor megnő, megunják a vele való törődést, gondoskodást, mindez teher lesz számukra, s rövid úton igyekeznek
szabadulni a megunt állatoktól: nemes egyszerűséggel elűzik vagy kirakják
azokat. Ezt a magatartást a törvény szigorúan bünteti. A megunt kedvencekre
szerencsétlen sors vár: éheznek, szomjaznak, hazátlanul kóborolnak, majd
pedig a sintér „hálójában” kötnek ki, és messzire kerülnek régi otthonuktól.
Innen már nagyon kevés esélyük van arra, hogy szerető gazdára találjanak.
A kóborló kutyákat átmenetileg begyűjtik az önkormányzat udvarán
lévő kennelekbe, ahonnan a sintér szállítja el őket. A begyűjtött kutyák
sorsa sok esetben megpecsételődik, mert az állatvédők képtelenek enynyi állatnak gazdát találni, általában nem részesülnek megfelelő állatbarát ellátásban, további sorsuk kétes, előfordul, hogy nyomuk vész.
Állatvédő szervezetek többször
számoltak már fel sintértelepeket, ahol
nagyon rossz körülmények között éltek állatok. Meg kell tenni mindent
azért, hogy a szerencsétlen állatok ne
ilyen helyen végezzék.
A régi világban a kutya hű társa volt
az embernek, megbecsült tagja a családnak. Szerették, ragaszkodtak hozzá
egészen idős koráig. Nem kellett törvényekkel előírni a tartásuk módját,
tiltani a kínzásukat. Jóérzésű embernek mindezt a lelkiismerete írja elő…
Ma a kutya sokszor csak ideig-óráig kedvenc, ha megunják elűzik, kirakják, mint ahogyan eldobnak egy
használt CD-t vagy egy divatjamúlt
telefont.
Ezért volt szükség arra, hogy a törvény szigora írja elő azt, amit az emberek elfelejtettek: a felelős állattartást.
A kormány az 1998. évi XXVIII. törvény 49 §-ban rendelkezik az állatok
védelméről és kíméletéről. A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szól a kedvtelésből tartott állatok tartásáról. Néhány kiemelt szempont az elvárható bánásmódról:
 Az állattartónak rendelkeznie kell az állat azonosítására vonatkozó adatokkal, dokumentumokkal.
 Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának,
fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni (1998. tv. II. fejezet, 4. §).
 Az állatot úgy kell tartania, hogy lehetővé tegye annak természetes viselkedését.
 Gondoskodnia kell a megfelelő tartási helyről (naptól, esőtől védve).
 Biztosítania kell a fajtára jellemző mozgásigény kielégítését, a futkározást.
 Gondoskodnia kell az állatok orvosi ellátásáról, féregtelenítéséről, védőoltásáról, nem kívánt szaporulat esetén az ivartalanításról.
 Tilos ebet 10 négyzetméternél kisebb területen, 4 méternél rövidebb eszközzel állandó jelleggel kikötve tartani! A használt eszköz állatra történő
rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható! (41/2010. Korm.
rend. 14. § (13).
 Tilos az állatokat az utcán felügyelet nélkül hagyni!
 Az állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat,
szenvedést, félelmet okozni nem szabad!
A 41/2010-es rendelet kötelezővé teszi az ebek transzponderrel való megjelölését, központi nyilvántartásba vételét, a gazda adataival együtt. A re-

gisztráció egy nyilvános országos adatbázisba történik, ahol bármikor nyomon követhető a kutya sorsa. Tulajdonos-változás esetén az új tartó az adatváltozásokat 8 napon belül köteles bejelenteni. Ugyanígy kötelező jelezni az
állat elpusztulását is.
A törvény szerint 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. Amennyiben egy
eb elszabadul, másnak sérülést okoz, a kerületi hivatal jogkövetkezményeket alkalmaz az ebtartó vonatkozásában.
Magyarországon sokkal több állatot tenyésztenek és szaporítanak, mint
amennyire felelős állattartók igényt tartanának. Sok állatot profitszerzés céljából, az állatok igényeinek figyelembevétele nélkül tartanak.
A Btk. 1978. évi IV. törvény 266. § szerint
 Aki állatviadalt szervez vagy fogadást köt, bűntettet követ el, és 3 évig
terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
 Aki állatviadal céljára állatot tart, tenyészt, kiképez, idomít vagy forgalmaz, vétséget követ el, és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
 Aki állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, amely alkalmas arra,
hogy annak maradandó károsodását
vagy pusztulását okozza, valamint
 háziasított állatát elűzi vagy elhagyja, kiteszi, vétséget követ el, és
2 évig tartó szabadságvesztéssel,
közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntethető.
Kutyát tartani nem kötelező!
Aki önként vállalja az ebtartást, annak a törvény előtt felelnie kell az állatáért. Nem dughatja be az önkormányzat kenneljeibe, nem teheti utcára.
Mindezt eddig felelősségrevonás nélkül meg lehetett tenni. 2012. december 31-ig minden állattartó köteles kutyáját chippel megjelöltetni, központi
adatbázisban regisztráltatni. Így a tulajdonos számonkérhetővé válik,
amennyiben kutyája elkóborol vagy balesetet okoz. A hanyag, gondatlan
vagy kíméletlen kutyatartókra komoly szankciók várnak.
A chip rendszerrel kapcsolatosan a helyi állatorvosok tudnak felvilágosítást adni.
A nem kívánt szaporulatot tudatosan meg lehet előzni. Ezzel elkerülhető a
sok utcára kitett, kiszolgáltatott állat értelmetlen szenvedése, amely súlyos
törvényszegés.
A Polgármesteri Hivatal átmeneti szállására a közelmúltban egy teljes
kutyaalom került be…
Az önkormányzatnak nem feladata más elhagyott kutyáinak gondozása,
ellátása.
Mindezért a tulajdonos felel.
A sintéreket pedig közpénzből fizetjük, azaz az adófizető állampolgárok
pénzén!
A törvény szigora az állatok védelmében történik, az emberi felelőtlenség felszámolására. Aki a törvényben előírtakat megszegi, állatvédelmi
bírságot köteles fizetni, ami adó módjára behajtható köztartozás. (1998. tv.
43. §)
Ugyanakkor minden állattartótól elvárható, hogy állatát ne a törvény miatt tartsa jól, hanem, mert az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi
kötelessége. (1998. tv. első mondata)
A Mancs-Rancs Állatmentő Alapítvány
ajánlásai alapján összeállította:

Szabó Andrea
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1. Ma nagyon divatos a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozni, de ha
most elfecséreljük a község vagyonát, mit hagyunk az utánunk jövőknek? Nekik már nem lesz elég indok a nehéz gazdasági helyzet.

Még emlékszem arra, hogy milyen nagy örömmel avattuk fel annak
idején a Sportcsarnokot. Örültünk, hogy elsősorban a dömsödi gyerekeknek lesz egy szép, új, jól felszerelt tornacsarnokuk, a felnőtteknek lehetőségük lesz esti tornára, focira, teniszre, a sportolóknak jó körülmények közötti edzésre.
És most mit olvasok a Dömsödi „Késnök”-ben – mert én már csak
így hívom, mert mindig az események után jelenik meg – azt, hogy a
dömsödi önkormányzat 2012. november 28-i határozatával megszünteti a Sportközpontot, az üzemeltetésre vonatkozó pályázat beadási
ideje 2012. december 14., azaz a pályázónak 16 nap állt rendelkezésre.
De nem is ez a lényeg! Ugyanezen az ülésen fogadták el a Vízmű megszűnését is.
Mindkét létesítményt a falu összefogásából építették meg eleink, és
most lemond róla az Önkormányzat.
Néhány kérdés merül fel bennem a fentiekkel kapcsolatban:

2. Ha a pályázó 16 nap alatt ki tud dolgozni egy számára gazdaságilag
kamatozó anyagot, akkor az önkormányzat ezt évek alatt miért nem tudta megtenni? Talán be kellett volna vonni néhány dömsödi szakembert?

Kedves Eszter!
Nagyon sajnálom, hogy a Dömsödi Hírnök hasábjain kell megbeszélnünk olyan dolgokat, amelyeket személyesen sokkal könnyebb lenne. A
községünkért érzett aggodalmad olyan gondolatok leírására késztetett Téged, amelyek egy kicsi kis utánajárással meg sem születtek volna. Így aztán biztos vagyok abban, hogy amiket leírtál azok nem a Te gondolataid,
mert az általad leírt állítások, kérdések nagyfokú tájékozatlanságra utalnak, és ez nem jellemző Rád. Mindig is volt Benned úgymond pozitív kritika nagyközségünk ügyes-bajos dolgaival kapcsolatban. Ezek a kritikák
kivétel nélkül jobbító szándékú és megalapozott kritikák voltak. Ez most
nem az! Talán ha elolvasod a kifogásaidra írt válaszomat, Te is belátod a
tévedésed!?
Nehéz helyzetben vagyok, mert szinte minden mondatod igaztalan, kivételt képez a bevezető bekezdésed. Mi is nagyon örültünk a Sportcsarnok létének, ugyanúgy, mint minden dömsödi polgár. Azt írod, hogy november 28-án megszüntettük a Sportközpontot és a Vízművet is, pedig
ezeket a létesítményeket a falu összefogásával építették meg eleink. Ebben a megállapításban azért még vannak féligazságok. A Vízművet tényleg megszüntettük, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak. Nem
volt választási lehetőségünk!!! Maga a vízközmű vagyon továbbra is a
miénk! A Sportközpontot intézményként szüntettük meg, nem pedig a
funkcionális létét. Továbbra is ugyanazt a feladatot fogja ellátni, mint eddig, csak teljesen más finanszírozással. Elég lett volna a pályázat anyagát
elolvasni, és máris okafogyottá vált volna a nekrológ, ugyanis a pályázat
egy fejezete azzal foglalkozik, hogy milyen feltételeket kell a bérlőnek továbbra is biztosítani a változatlan, kiegyensúlyozott működéshez.
A kérdéseidről:
„1. Ma nagyon divatos a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozni, de ha
most elfecséreljük a község vagyonát, mit hagyunk az utánunk jövőknek?
Nekik már nem lesz elég indok a nehéz gazdasági helyzet.”
Mit hagyunk az utánunk jövőknek? Mindent, amit most látsz, így tudjuk megőrizni jelenlegi állapotában. Teljes joggal morgolódhatnál, ha lakatot tettünk volna a csarnok ajtajára, de nem ezt tettük, hanem kerestük a
finanszírozható megoldást. Mi nem a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozunk, hanem elővesszük a költségvetésünk bevételi oldalát és számolunk.
Számolunk, aztán olyan döntést hozunk, amely legjobban szolgálja közös
érdekünket.
„2. Ha a pályázó 16 nap alatt ki tud dolgozni egy számára gazdaságilag
kamatozó anyagot, akkor az önkormányzat ezt évek alatt miért nem tudta
megtenni? Talán be kellett volna vonni néhány dömsödi szakembert?”

Ez is tipikusan az a kérdés, amely az ismeret hiányában fogalmazódott
meg Benned. Ha tőlem, a képviselőktől vagy a csarnok vezetőjétől érdeklődtél volna, akkor ma tudnád, hogy a végső döntést hónapokig tartó előkészítő munka előzte meg, hozzáértő emberek bevonásával! Nekünk eddig semmit sem kellett kidolgoznunk a Sportközpont működésével kapcsolatban. Az intézmény jó vezetéssel ellátta azt a feladatot, célt, amelyért
létrehoztuk. A megfelelő gazdálkodásunk miatt itt sem volt soha csúszás a
munkabérek, a rezsiszámlák kifizetésében. Valószínű, hogy elkerülte a figyelmedet, hogy ebben az évben több százmilliós nagyságrendű bevételi
kiesést kell kezelnünk. Ennek egyik szelete a csarnok.
„3. Ha egy pályázónak megéri üzemeltetni a sportcsarnokot, akkor az
önkormányzatnak miért nem éri meg?”
A kérdés összefügg az előzővel. Itt nem az a kérdés, hogy megéri e? Az
önkormányzat soha nem így gondolkodik, ebben az esetben a vállalkozó
sem. Itt csak az elhivatottság számít. Ma egy sportcsarnok üzemeltetéséből profitra szert tenni nem lehet. Nem is ez a cél! A cél az, hogy a dömsödi fiatalok változatlan körülmények között tornázzanak, sportoljanak!
Úgy tűnik, ez a konstrukció ezt biztosítja.
„4. Ma, amikor a kormány célkitűzése, hogy minden gyerek, minden
felnőtt sportoljon, és stadionokat épít, sportakadémiát hoz létre, Dömsöd
most szabadul meg a sportcsarnoktól?”
Dömsöd nem szabadul meg a sportcsarnoktól, nem is fog megszabadulni sohasem! Minden körülmények között biztosítani fogjuk az előbb
jelzett célokat! Az pedig természetes, hogy a mindenkori polgármester, a
mindenkori képviselők – a kor kívánalmainak megfelelően – folyamatosan keresik a legjobb megoldást nagyközségünk működtetéséhez.
Az utolsó mondatod annyira pejoratív, annyira igaztalan, hogy talán reagálnom sem kéne rá. Hogy mégis megteszem, annak oka az, hogy az
OMK-val kapcsolatban nem is jársz távol az igazságtól, ugyanis a térségünkben is néhány településen vállalkozásban üzemeltetik a művelődési
házat. Tudomásom szerint nem is rosszul.
Kedves Eszter!
Továbbra is várom „építő” kritikádat! Arra viszont kérlek – talán vagyunk olyan viszonyban, hogy kérhesselek – hogy először keress meg, tájékozódj, mi is van egy döntés mögött. Aztán ha az ismeretek birtokában
is úgy érzed, hogy nem megfelelően kezelünk közfeladatokat, akkor ismét ragadj tollat! Bár, most ahogy végiggondolom: a közös „ügyet” előrevivő vitáknak a nyilvános testületi üléseken vagy a közelgő Falugyűlésen
van megfelelő tere.
Bencze István

3. Ha egy pályázónak megéri üzemeltetni a sportcsarnokot, akkor az
önkormányzatnak miért nem éri meg?

4. Ma, amikor a kormány célkitűzése, hogy minden gyerek, minden
felnőtt sportoljon, és stadionokat épít, sportakadémiát hoz létre, Dömsöd
most szabadul meg a sportcsarnoktól?
Lehet, hogy megérjük, hogy a képviselő-testület felszámolja az OMK-t,
a Község Házát, és az önkormányzat működtetését is kiadja gebinbe?
Hátha akkor nem lesz veszteséges!
Dömsöd, 2012. december 20.
Laczi Eszter

Válasz Laczi Eszter nekrológjára
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A D e z s õ L a j o s A l a p fo k ú M û v é s z e t i I s ko l a
d e c e m b e r i h í re i

A december nagyon mozgalmas volt iskolánkban. A tanítástanulás mellett egyrészt az ünnepekre való készülődés, másrészt
a különböző versenyekre, bemutatókra való felkészülés foglalta
le növendékeinket, tanárainkat.
7-én iskolánk COMENIUS csoportja a Mobilitást Népszerűsítő Európai Önkéntes Szolgálat (EVSLive) rendezvényén, Budapesten vett részt.
9-én a zenei és színjáték tanszakos növendékeink tartottak év
végi karácsonyi bemutatót az OMK-ban. Ezúton is szeretnénk
megköszönni Csikós Lászlónénak és kollégáinak, hogy lehetőséget biztosítottak rendezvényünk lebonyolításához.
14-én a makádi kihelyezett tagozat zenei
tanszakos növendékei
adtak karácsonyi ünnepi műsort.
20-án a kiskunlacházi idősek otthonában
adtak műsort zenészeink, akik nemcsak szépen muzsikáltak, hanem mindannyian egyegy verssel kedveskedtek az otthon lakóinak.
Iskolánkban lezárult
a 2010-es COMENIUS
projekt.
Nagy büszkeséggel
tölt el mindannyiunkat, hogy Varga Anett tanárnő kiemelkedő
koordinációs tevékenységének köszönhetően a projekt nagyon
kedvező bírálatot kapott. Ezenkívül Netti még nagyon színvonalas záró beszámolót is írt angol és magyar nyelven.
Az alábbiakban következzék egy részlet a bírálatból:

„Öt ország iskolái vettek részt ebben az európaiság gondolatát
nagyon igényesen megközelítő, elsődlegesen nevelési célokat
megfogalmazó és a nevelés szolgálatába a művészi kifejezés lehetőségeit segítségül hívó projektben. A beszámolót bevezető
összefoglaló érdekes és gondolatgazdag, világos képet kapunk
arról, hogy milyen elméleti megfontolások alapján építették fel
a projekt menetét, egyben az elkészült projekttermékekkel is
megismerkedhetünk. Az európai hozzáadott értékek kifejtése
igen részletes és megalapozott, állításai logikusan következnek
a projekt témájából. Az együttműködés során érintett kulcskompetenciák és horizontális témák kiválasztása megfelelő, előbbiek esetében indoklásuk is kiemelkedően részletes, számos idekapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. A partnerek kiesése miatt lényeges pontokon kellett megváltoztatni a munkatervet (kiemelendő ezek közül, hogy a magyar intézmény vállalta át a koordinátori feladatokat), de mindez végül nem volt semmilyen
negatív hatással a kitűzött célok elérésére. A partnerek közötti
munkamegosztás a projekt kezdetétől világos, egyértelmű és
arányos volt, ez az átgondolt tervezés is hozzájárult az együtt-

működés sikeréhez. Nagyon részletesen, jól strukturáltan (iskolán belüli, nemzeti és nemzetközi szintekre is lebontva) mutatja
be a beszámoló az értékelés folyamatát, kiemelendő, hogy – nagyon is indokoltan – bizonyos pontokon összekapcsolja a diszszeminációs tevékenységgel.
Megfelelő számban vettek részt a tanulók a mobilitásokon, a
projekt során végzett tevékenységek bemutatása nagyon részletes és meggyőző. A projekt hatásai a tanulók esetében elsősorban önbizalmuk, motivációik és szociális érzékenységük erősödésében, a tanároknál pedig pedagógiai készségeik fejlődésében
fedezhető fel. Mindkét
esetben részletesen, számos tevékenység jellemzésével támasztja
alá ezeket az állításait a
beszámoló.
Megjegyzésre érdemes, hogy az együttműködés olyan meghatározóan épült be az iskola életébe, hogy a
projekt bizonyos pontokon még a helyi tantervben is megjelent.
Kimagaslóan jól kidolgozott és átgondolt
a disszeminációs tevékenység.
Számos eszközt felhasználtak mind a helyi közösségben, mind
országos szinten a tapasztalatok terjesztésére, de emellett még a
disszemináció nemzetközi lehetőségeire is gondoltak.”
A művészeti iskola tanárai
Ezúton szeretnénk megköszönni a polgárőrök
egész éves önkéntes munkáját, családjaiknak, hogy
településünk és közbiztonságunk érdekében nélkülözték családtagjukat a szolgálat idejére!
Köszönjük a lakosságnak a bejelentéseket, információkat, amelyekkel hatékonyabbá tudtuk tenni a polgárőrséggel és a rendőrséggel való együttműködést.
Köszönjük támogatóinknak (cégeknek és magánszemélyeknek) a
felajánlásokat, amely nélkül nem működhetne a polgárőrség, legfőképpen főtámogatónknak, Szomor Dezső Úrnak!
Amennyiben módukban áll és segítenének, akkor az 5170027210901115 számú bankszámlaszámra történő befizetéssel tehetik
meg azt.

Bármilyen észrevétel esetén hívja a 70/453-0743-as
számot és segítünk!

Klszák Tamás polgárőr parancsnok, Dömsödi Polgárőrség
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A VOSZ Közép-magyarországi Szervezete 2012. november 30-án adta át
ünnepélyes keretek között a Regionális Prima díjakat és Vállalkozói Díjakat.

Az elnökség döntése alapján Rakszegi Gyula úr, dömsödi vállalkozó több mint
20 éves „molnár” tevékenységéért és a helyi közösségekben végzett aktív
munkájáért a Közép-magyarországi Régió Kiváló Vállalkozója Díj elismerésben
részesült.
Gratulálunk, vállalkozásához további sok sikert kívánunk.

2012. Év Vállalkozója díjban részesült:
a Dömsödi Búzaõrlõ Kft. cégvezetõje, Rakszegi Gyula

Örömmel hallottam, mikor valaki csak úgy a
fülembe súgta. „Te tudtad, hogy a Rakszegi
Gyula vállalkozói díjat kapott?” Nem tudtam,
hiszen a Rakszegi családot a szolíd, szorgalmas
tettek, a munka jellemzi, nem kérkednek. Nekünk, dömsödieknek ez a mentalitásuk évtizedek óta igencsak megszokottá vált. Nem hivalkodnak eredményeikkel és nem törnek babérokra, „csak” teszik amit tenniük kell, dolgoznak és segítenek ahol kell. Patrónusként számos
rendezvény, sport, civil szervezet, egyházak
fenntartását, működését segítik.
A VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) által odaítélt elismerő oklevelet ünnepélyes keretek közt november 30-án
vehette át Rakszegi Gyula, a dömsödi malom
tulajdonosa. A díj odaítélése és átvétele meghatotta a 70. életévét betöltő vállalkozót. Családi
körben beszélgettem Vele, kérdeztem múltról,
jelenről, és találgattuk a holnapot…
– Mikor jelent meg az Ön életében a malom, a molnár szakma?
– Nagyon korán, hiszen ebbe születtem,
mondhatni, molnár dinasztia a miénk, a családi
vállalkozással sosem szakítottunk. Nagyapám
és apám molnár volt, öcsém és én is ezt tanultuk, s a Teremtő úgy intézte, hogy a fiam szintén
erre szakosodott, leányom pedig a gabonanemesítés területén végez tudományos fokozatú
munkát. A malom a nagyszüleim tulajdonából
került államosításra, amit 1956-ban édesanyám
még megörökölt, de ekkor már a Községi Tanács működtette, majd pedig a Gabonaforgalmi
vállalat kezelésébe adták. Emlékszem gyerekkoromból, mikor behozták a gazdák a gabonát,
lemérték azt, apám úgy vette át. Ezt követően
felöntötték a búzát a garatba, a kocsikkal pedig
félreálltak, megvárták az őrletést. Megvolt,
hogy mennyi kenyérlisztet, finomlisztet, korpát
kapott vissza a gazda. Erre azért kellett várni,
mert ahogy folyt le az őrlemény, úgy vihették
azt el. Az államosítást követően egy ideig még
működött a malom, aztán kiürítették. A berendezéseket leszerelték, elvitték, maga az épület a

továbbiakban más jellegű feladatokat látott el.
Édesapám a ráckevei malomban folytatta a
molnár munkát, én pedig a kunszentmiklósi
malomban dolgoztam annak leállításáig.
– Mindezek után mégis hogyan sikerült újfent üzembe helyezni és elindítani a malmot?
– Ez egy több éves folyamat eredménye. A
nyolcvanas években az épület a Gabonaforgalmi tulajdonát képezte, különösebb szerepe nem
volt, az udvarát mi használtuk. Az akkori tulajdonos szerette volna valamilyen formában értékesíteni, ezért úgy döntött, hogy elbontja, és az
építési anyagot eladja. Hamar kiderült, hogy ez
nem kivitelezhető, mert a téglák mállanak.
Megoldásként az maradt (mivel a mi udvarunkba volt beékelődve a terület a rajta álló épülettel), hogy felszólítottak bennünket bérlet megfizetésre, illetve felkínálták megvételre a komplexumot. Éltünk a lehetőséggel, és 1984-ben
folytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról
megvásároltuk. Ezt követően tataroztuk, rendbetettük az épületet, udvarát lebitumeneztettük.
1986-tól a ’90-es évekig Buza Jánosék kivették
bérleménybe, és egy kis szövetkezetet működtettek benne. Nekünk is jó volt, mert ott dolgoztunk. Feleségem könyvelt, én pedig munkairányító voltam. Gyártottak itt öntödei formákat az
autóbuszokhoz, próbálkoztak alumínium-öntéssel, de kekszeket is csomagoltak. A ’90-es évekre a szövetkezet megszűnt ugyan, ám a rendszerváltással nagyon sok vállalkozás indult el országszerte. Ekkor vágtunk bele mi is! Malomipari felsőfokú végzettséggel, családi molnár tradícióval a hátam mögött úgy gondoltam, meg
kellene próbálni újra beindítani a malmot. (Ez
egy nagyon nagy dolog volt!) Elővettem az öszszes szakkönyvem, és alaposan átrágtam, megterveztem, hogy milyen berendezésekre lesz
szükség, hogyan állítsam azokat össze. Aztán
jártam az országot, hogy hol vannak leállított
malmok, honnan lehetne beszerezni a szükséges
alkatrészeket, berendezéseket. Nem volt egyszerű feladat, hiszen minden épületnek más és más
adottsága van, ezért a leszerelt berendezéseket a
dömsödi malom épületének megfelelően kellett
újra összeállítani. Mosonmagyaróvárról hengereket, Igalról a teljes berendezést hoztuk el. Csak
az előkészületek és a szellemi munka mintegy
fél évet vett igénybe, maga a beruházás további
nyolc hónapot. 1991. augusztus 20-án, Újkenyérre elindult a dömsödi malom.

– Nemcsak a malomipari profil jellemzi a
vállalkozását, több mindennel foglalkoznak.
Miért van erre szükség?
– Mindig is több mindent csináltam egyszerre, sajnos nem lehet egyvalamit végezni ahhoz,
hogy menjenek a dolgok. A méhészet folyamatosan jelen van az életemben, de elmondhatom
ezt a növénytermesztésről is. Hosszú évekig termeltünk virágot fólia alatt, ma az a különbség,
hogy paprikát, paradicsomot termesztek ugyanott. Mindig is szerettem a növényeket, különleges teremtményei a természetnek, hiszen igen
hálásak tudnak lenni, ha megfelelő módon
gondjukat viseljük. Mindemellett meg kell említenem a mezőgazdasági tevékenységet, az állattartást. Ez látszólag nagyon megosztó, de jól
összeegyeztethető dolog, és van úgy, hogy az
egyik kiegészíti a másikat. Most így tudjuk működtetni a vállalkozást.
– Hogyan győzi mindezt egyszerre?
– Ahogyan az előbb említettem, több minden
is foglalkoztat egyszerre. Mindazonáltal nem
egyedül az én vállamat nyomja a sok tennivaló.
Csak a megfelelő családi háttérrel képes így
működni a vállalkozás. Feleségem hosszú évek
óta szigorúan odafigyel a működés törvényes
kereteinek betartására, és az itt folyó munkáról
mindig Ő adott számot, gondolok itt az előírások, törvények nyomon követésére, munkaügyre. Mindenre egy személy nem ügyelhet, hiszen
az előbb-utóbb bizonyosan valami másnak
megy a kárára. Nagy segítség a fiam, aki lassan

Szilánkok

Sport
A Dömsödi SE felnőtt csapata a 7. helyen végzett a Pest megyei II. osztályú bajnokság déli csoportjában, az őszi idényben. Ez ettől a kis csapattól
nagyon szép eredmény! 7 győzelem mellett 5 döntetlen és 2 vereség nagyon hízelgő a csapatra nézve. Az ifi csapat a 8. helyet foglalja el. Ez szintén
nagyon dicséretes eredménynek számít. Ezenkívül különböző korosztályokban a kölyök labdarúgók is eredményesen vesznek részt különböző bajnokságokban. Ehhez is megfelelő környezetet biztosít az egyesület.
A sikerek ellenére nagy veszélyt látok az egyesület fenntartásával kapcsolatban. Az amatőr versenysporthoz is pénz szükséges. Ezt a pénzt csak
úgy tudja biztosítani az egyesület, ha ehhez segítséget kap. Az önkormányzat továbbra is segítő kezet nyújt, de kevesebbet mint eddig tehette.
Nagyon fontos volna, ha legalább 100 fizető néző lenne mérkőzésenként.
Megoldást jelenthet még a kiemelt sportágak támogatására pályázni. Ehhez mit kellene tenni az egyesületnek? Először is minél több dömsödi játékost beépíteni a csapatba. Ez nem jelenti azt, hogy azoknak a környékbeli játékosoknak, akik évek óta helyt állnak, nem lenne helyük a csapatban, de azt jelenti, hogy azon játékosok esetében, akik három-négy mérkőzésen megjelennek, és nem jobbak a kispadot koptató dömsödieknél,
fordított legyen a helyzet. Vagy ha már egy megnyert mérkőzésen cserét
hajt végre az edző, akkor ne a helyi játékos legyen akit biztosan lecserélnek. Így talán több helyi néző váltana jegyet a mérkőzésekre.
A másik fontos dolog, hogy a egyesület dokumentumai rendben legyenek, hogy pályázatot tudjanak benyújtani a következő évben.
Művészet
Karácsony előtt nagyszabású hangversenyt rendezett a Művészeti Iskola ének-zene szakos növendékeinek részvételével az OMK-ban. A

átveszi az irányítást, s ezzel együtt a felelősség
már nem kizárólag az enyém. Leányom, Mariann tudományos főmunkatárs az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében, Martonvásáron.
Tudományterülete minőségkutatás a búzafajták,
búzanemesítés tekintetében. Gyakran kérem ki
véleményét, hogy melyik fajtát lenne érdemesebb vetni.
– Mit szólt hozzá, mikor megtudta, hogy
Ön az egyike annak a nyolc embernek, aki
átveheti a VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezetétől a 2012. Év Vállalkozója elismerő oklevelet?
– Bevallom őszintén nagyon megilletődtem,
mert nem számítottam ilyen megtiszteltetésre.
Sohasem kaptam elismerést, de nem is szeretek
villogni, törtetni, nem vágyakoztam soha semmiféle titulusra sem. Teszem a dolgomat, és ez
engem boldoggá tesz. Ha dolgozom, haladok és
csinálom, akkor annak van eredménye. Az elismerést feleségemmel együtt a szakma tiszteletének könyveltük el. Annak, hogy sikerült visszaállítani Dömsödön a malmot, s ezzel együtt
nálunk, mint családi tradíció a molnár mesterség folytatódik tovább.
Utolsó kérdésemre, hogy számára mi a jövő, szerényen csak annyit mondott: „Szeretnénk folytatni ameddig lehet.”
Ehhez kívánok erőt, egészséget minden
dömsödi nevében!
-V.I.-

koncert nagyszerűen indult. Két kislány a galériáról fuvolajátékával indította a műsort. Nagyszerű ötlet volt. Utána következtek a növendékek,
akik bizonyították, hogy az iskolában hatékony nevelő munka folyik. A
leginkább felkészült növendék Baranyi Virág volt, aki élményt adó fuvolajátékkal kápráztatta el a közönséget. A kisebbek közül is többen bizonyították tehetségüket. Élmény volt hallgatni a tanulókat.
Kár, hogy a koncert folyamatosságát rendszeresen megtörte a hosszas
felkészülési idő. Várhatóan a jövőben jobb műsorrendezéssel ez is kiküszöbölhető.
Köszönet
Köszönet mindazoknak a lakostársainknak, akik segítették a községgazdálkodási karbantartó csoport munkáját, vagy társadalmi munkával
segítették a község fejlődését.
A teljesség igénye nélkül: Köszönet Csaplár Jánosnak, Dani Jánosnak, Németh Józsefnek, a big-bag zsákokért, köszönet Gyivi Jánosnak a
szigetben végzett útjavításért, és a folyamatos együttműködésért
Ambruska Józsefnek, aki képességeinket meghaladó műszaki problémák megoldásaiban segített. Köszönet mindazoknak az embereknek,
akik bejelentéseikkel problémákra hívták fel figyelmünket, és ezzel segítették munkánkat.
Bosszantó
A szelektív hulladékgyűjtők mellett és a falu szélén felhalmozódó
szeméthalmok ismétlődő megjelenése.
A köztéri szemétgyűjtők megtöltése háztartási szeméttel.
Tájékoztatás
Nem minden közfoglalkoztatott tartozik az önkormányzathoz!
Minden kedves olvasónak Boldog Új Évet Kívánok! Továbbra is állunk a lakosság szolgálatában.
Varsányi Antal
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FOTÓPÁLYÁZAT
EREDMÉNYHIRDETÉSE
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Fá bián Já no st
és feleségét

25 éve a pályán…

Cs ab a i K ris z tin át

„Úgy gyönyörködj a gyermekeidben, mint
akik téged folytatnak majd...”
Keresztúry Dezső
2012. december 06-án a Mikulás-ünnepséggel egyben tartottuk meg a Gyerekházban a
fotópályázatunk eredményhirdetését a Fókusz Takarékszövetkezet támogatásával. Ezt
megelőzően önkéntesen, szülők, rokonok által benevezve érkeztek hozzánk és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálathoz, illetve a Gyermekbarát Egyesülethez a képek,
majd a szavazatok. Szavazni a facebookon és
az intézményekben kihelyezett szavazóládákban lehetett. A sok-sok szavazatból állt
össze a kategóriák sorrendje:

KATEGÓRIÁK ÉS HELYEZETTEK
csecsemő
I. Kozák Annabell, II. Szladek-Szabó Henrietta, III. Büjtös Balázs
játékos
I. Lakatos Dorina, II. Berki Csaba, III.
Harasztosi Réka, IV. Papp Noémi
mosolygós
I. Lakatos Dorina, II. Harasztosi Réka, III.
Szladek-Szabó Rudolf, IV. Lakatos Károly,
Selmeczi Zalán, Kun Amarillisz, Kolompár
Krisztofer
pancsolós
I. Harasztosi Réka, II. Tarr Csenge, III.
Szladek-Szabó Rudolf, IV. Csécs Alíz
kalapban, kabátban
I. Lakatos Dorina, II. Perger Renáta, III. Tarr
Csenge, IV. Lakatos Szelina, Bárány Barnabás
maszatos
I. Tar Csenge, II. Harasztosi Réka, III. Bányi
Tamás, IV. Szalai Iringó
testvérrel
I. Szladek-Szabó Henrietta és Rudolf,
II. Lakatos Szelina és Palika, III. Máté és
Ádám, IV. Lakatos Ábel és Bence, Stasinski
Hanna, Hugó, Hubert, Kiss Gergő és Richárd
Köszönjük szépen minden gyermeknek és
szülőnek a részvételt – amit egy kis csomag
kíséretében személyesen is elmondhattunk
az eredményhirdető ünnepségen!

sok szeretettel köszönti családja

házasságkötésük 60. évfordulója
alkalmából.

Gábor Istvánt
Szeretettel köszöntöm
aki december 14-én
töltötte
82. születésnapját.
Erzsike

A Nagyközségi
Könyvtár
új nyitvatartása

2013. január 7-től a nagyközségi könyvtár az alábbiak szerint várja olvasóit:

Hétfő:
Zárva
Kedd:
12-16
Szerda: 12-16
Csütörtök: 12-16
Péntek: 12-16
Szombat: 8-12

Tel.: 06-24-519-711
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

December 7-én Kovács Zoltánné Dobos
Katalint köszöntötték kollegái és tanítványai
abból az alkalomból, hogy immár 25 éve
dolgozik a dömsödi óvodában, óvónőként.
Az intézményben több éve igen kedves
szokás azoknak a kollegáknak a méltatása,
akik 25-30 éve a pályán vannak, illetve
nyugdíjba vonulnak. Szívhez szóló, megható
produkciók idézik a múltat, közös visszaemlékezések teszik feledhetetlenné ezeket az
együtt töltött alkalmakat.
Örök érvényű idézetek ejtik gondolkodóba a hallgatóságot.
A Kovács Zoltánné Katika tiszteletére
rendezett jubileumi ünnepségre szóló
meghívón ez állt:
„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj!
Mert élen állsz, és messze látszol
Sose feledd: példa vagy!”
Katika példáján, minden egyes köszöntésből az erős hivatástudat, a gyermekek és az
egymás iránt tanúsított szeretet kapott hangsúlyt. Ez jellemzi az ő pályaútját.
Az est folyamán mint gyöngyszemek villantak meg egykori óvodásai: Klszák Tamás,
Szakos Évi, Gyökeres Áron, Baranyi Virág,
Liptai Melitta. A jelenlegi csoportjába járó
kicsik is nagy szeretettel köszöntötték Őt. Az
elhangzott sok szívből jövő jókívánságot egy
gyönyörű tarka csokorba foghatnánk. Munkáját méltatta Bencze István polgármester,
Orosz Lajosné óvodavezető, a kollegák és
daduskák nevében Németh Józsefné Marika,
valamint a Szülői Munkaközösség.
Végül Katika meghatódottan ennyit
mondott:
„Szeretlek Benneteket!”

Egykori óvodásai és a Dömsödi Hírnök
olvasói nevében sok szeretettel gratulálok!
-V.I.-
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Tóthné Porvay Zsuzsanna a Parlamentben vette át a
Magyar Diáksport Szövetség által odaítélt kitüntetést

Tóthné Porvay Zsuzsanna Dömsöd sportéletének egyik legmeghatározóbb egyénisége.
1982-ben került Dömsödre, Tóth András feleségeként. Azóta az általános iskolában tanít mint
testnevelés-biológia szakos tanár, munkáját alázattal és nagy odaadással végzi. Példaértékű elhivatottságának és munkabírásának köszönhetően
megalapította az iskolai kézilabdacsapatot, mely a
Diákolimpiákon és kézilabdakupákon előkelő
eredményeket ért el. Több alkalommal volt a
sportosztály osztályfőnöke. Diákjait tudatosan neveli a sport szeretetére. Úttörő szerepe volt abban,
hogy Dömsödön tíz éve már megvalósulhatott az
órarendbe beépített mindennapos testnevelés.
Az iskolai sportudvar kialakításának szervezője
és a községi sportcsarnok megépítésének kezdeményezője.
Tevékenysége nemcsak az egészséges testmozgás és a kézilabda művelésében kimagasló, hanem
nemzeti kultúránk ápolásában, terjesztésében is.
Fontosnak tartja, hogy a gyermekek megismerjék
és műveljék a néptáncot, a helyi hagyományokat
egyaránt. Az általa képviselt értékrend követendő
lenne mindannyiunk számára.
A 25 éves a Magyar Diáksport Szövetség
(MDSZ). 2012. dec. 13-án a Parlamentben ebből
az alkalomból megrendezett jubileumi emlékülésén 48 kitüntetést adtak át azoknak a testnevelőknek és intézményeknek, akik az elmúlt években
kiemelkedő sportmunkát végeztek. A 15 kitüntetett testnevelő tanár közül külön méltatták Keszthelyi Rudolfot, Németh Karolát, Matéz Tivadart és Tóthné Porvay Zsuzsannát, akik negyven-ötven éven keresztül törekedtek arra, hogy
Magyarország számára egészséges gyerekeket neveljenek. Az elismeréseket Balogh Gábor, az
MDSZ elnöke és Kövér László, az Országgyűlés
elnöke adták át.
– Aktív dömsödi pedagógus igen ritkán vehet
át ilyen színvonalas kitüntetést. Hogyan értesült erről, milyen érzelmeket váltott ki Önből,
kapott-e valamilyen visszajelzést?
– Nagyon meglepődtem! A meghívót kézhez is
kaptam, de az időpont egybeesett a kunszentmiklósi természetismereti vetélkedővel, ahová nagyon
készültünk a gyerekekkel. Nem volt kérdéses számomra, hogy elkísérem őket a versenyre, de miután a Diáksport Szövetségtől felhívtak telefonon
egyeztetni, akkor lepődtem csak meg igazán!
Az elismerést a testnevelés területén kifejtett
munkámért kaptam, különös tekintettel arra, hogy
közel tíz éve sikerült megvalósítani iskolánkban az
órarendbe beépített mindennapos testnevelés órákat.
Jólesett az a sok telefon és gratuláció, amit régi
tanítványaimtól, barátoktól, kollegáktól és az ismerősöktől kaptam, mert ezek a gratulációk igazán szívből jöttek.
– Miért volt fontos itt a testnevelés órák mindennapos bevezetése, és ma miért tartja fontosnak az MDSZ?

– A ’90-es években nagy ambícióval vállaltam
fel az iskolában a sportosztályok beindítását. Az
ide kerülő gyerekeket a testnevelő kollegákkal közösen mértük fel teljesítményük szerint stopperrel,
centivel. A sport szempontjából úgy szerveztük
meg napjaikat, hogy a gyerekeknek mindig legyen
testnevelés órájuk. Reggel nulladik és első órában
volt a délelőtti edzésük, illetve egy délután is.
Edzettünk hóban, sárban, naponta kétszer is, így
nyertük meg a Budapest Bajnokságot, pedig csak a
kis tornatermünk volt és a salakpálya az iskola udvarán, amit aztán a szülőkkel, meg pályázattal és
az iskolavezetés segítségével sikerült lebitumeneztetni. Ezek az osztályok nemcsak a sportban jeleskedtek, rendszeresen táncoltak, úsztak, ami
szintén kihatott mozgáskultúrájukra. A Valentinbálokról befolyt összeget színházlátogatásra és az
ország különböző szép vidékeire szervezett osztálykirándulásokra fordítottuk, hogy azt is megismerjék a gyerekek, hiszen az is kultúránk részét
képezi. Emellett nagyon sokat kerékpároztunk.
Igen jó közösségek alakultak ki, inspirálták egymást a gyerekek. A nyegleség nem volt népszerű
dolog. A minta az volt, hogy jó tanuló, jó sportoló
legyen valaki. Ez a fajta intenzivitás igen sokat jelent az agynak, hiszen sokkal jobb a vérellátása,
ezáltal sokkal jobban dolgozik. Mindez meglátszott az osztályok tanulmányi eredményein is. A
sportosztályok megszűnésével továbbra is fontosnak tartottam mind a mozgás, mind pedig a labdajátékok megszerettetését, hiszen tapasztalataim
alapján láttam, hogy milyen nagy jelentősége van
az intenzív mozgásnak a teljesítőképesség növelésében. Különösen fontos ez napjainkban, mikor az
a sikk, hogy autóval vigyük a gyereket az iskolába.
Látva, hogy felnövekvő utódaink egyre puhányabbak, úgy érzem, egyre nagyobb létjogosultsága
van az egészséges testmozgásnak. A Sportcsarnok

megépítése tette lehetővé, hogy az iskolásoknak
naponta legyen testnevelés órája. Ezt az elgondolást a legtöbb kollega támogatta, hiszen Ők is megtapasztalhatták a sport jótékony hatását.
Így valósulhatott meg a mindennapos testnevelés mintegy tíz évvel ezelőtt Dömsödön. Ezt
egyébként a díjátadó ünnepségen ki is emelték!
A kérdés második felére válaszolva, elmondhatom, hogy a Magyar Diáksport Szövetségnek a
legfontosabb törekvése országos szinten a mindennapos testnevelés megvalósítása. Fontos célkitűzés ez, hiszen így lehet kiszélesíteni a tömegsportot, és így nagyobb merítési lehetősége lesz a
versenysportnak is.
– Milyen eredményeket értek el az Ön által
felkészített sportolók?
– Amikor Dömsödre kerültem, volt egy nagyon
jó kis leánykézilabda-csapatom, ők voltak az elsők,
akiket edzettem. Hihetetlen iramban dolgoztunk,
volt olyan esztendő, hogy 87 meccset játszottunk le.
Nos, ez a csapatom bekerült az országos 16 közé.
A sportosztályos fiú és lány csapataimmal különböző kupákon és a Diákolimpián is részt vettünk. Előkelő helyezéseket értünk el, megnyertük
a Budapest Bajnokságot is. Aztán voltak olyan tehetséges gyerekeim, akik tovább folytatták a sportot a Spartacusban, a Dunaferrben és a Fradiban.
Mindig fontos volt számomra, hogy a sportban kiemelkedő gyerekek a megfelelő helyen kamatoztassák tovább tehetségüket.
– Egész lényének meghatározó eleme dinamizmusa, amellyel tanít, nevel és megkövetel.
Ugyanakkor egész személyisége képviseli és
közvetíti a sportot, a kultúrát. Ez egyben nemzetformáló erő is. Kiktől kapott útravalót, honnan ez a sugárzó erő?
– Útravalót elsősorban a családomtól kaptam.
Szüleim nagyon nemzetben gondolkodó emberek
voltak. Mindig a becsületességre, az elesettek
megsegítésére, a másik ember felkarolására taní-
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tottak. Szeretettel emlékszem nagymamámra, aki
tanítónő volt. Nyaranta sok időt töltöttünk nála nővéremmel, és emlékszem mennyi mindent megtanított nekünk. Már pici gyerekkoromtól testnevelő tanár akartam lenni. Az utcabeli gyerekeket bukfencezni, fejen állni tanítottam. Az általános iskolát
Martonvásáron végeztem, és ott már meghatározó
szerepet játszott az életemben a kézilabda, mert az
intézmény ahol tanultam, magas szinten művelte
ezt a sportágat. Az itt eltöltött évek alatt volt egy
igen jó tanárom, Tóth Iván bácsi. Szuggesztív és
meghatározó egyéniség volt, nagyon tudott hatni tanítványaira. Tiszteltük, becsültük őt. Földrajz-történelemtanítás mellett ő volt a kézilabdaedzőm is, a
sportpályafutásom elindítását neki köszönhetem.
Később a főiskolán is sok impulzus ért. Ott már a
gyakorlatokat nekünk kellett saját magunknak öszszeállítani. Ennél fogva igen sok időt töltöttem a
csarnokban, ez egy jó előiskola volt nekem. Sokat
jelentett az is, hogy heti két alkalommal bevállaltam
a gyakorlóiskola fiú csapatának kézilabda edzését.
A vizsgatanításomat már az így megszerzett tapasztalatok alapján tanítottam le, s aki nem ismert,
alig hitte el, hogy én még főiskolai hallgató vagyok.
Úgy érzem, hogy a befektetett energiák nekem
mindig kamatostól visszajöttek.
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Sokat jelentett számomra az, hogy mikor Dömsödre kerültem, belecsöppentem egy pedagógus
családba. Pista papa is és Kati mama is velem
együtt örültek a sikereknek, nagyon büszkék voltak rám, mint ahogyan én is büszke lehettem arra,
hogy Ők a férjem szülei. Mindig éreztem, hogy a
sikereimet Nekik is köszönhetem!
És hogy honnan merítem az erőt? Szerintem ez
elsősorban alkati kérdés, de hogy így tudtam és tudok dolgozni, az a családomnak köszönhető. A férjem mindig mellettem volt, nemcsak lelki társként,
hanem ha tudott, jött az edzésekre, vitt bennünket a
meccsekre, mindenben támogatott. Hogy ki tudtam
teljesedni és tudtam szárnyalni, az neki is köszönhető. A kitüntetésem fele, nyugodtan kijelenthetem,
hogy a férjemet illeti. A két fiam, Andris és Zsombor tudják, hogy őket szeretem a legjobban, de a szívemből sok szeretet jut a dömsödi gyerekeknek is.
Mindig biztattak, és támogatták a munkámat.
– Van-e a mostani fiatal kollegák között, aki
hasonló módon műveli a pedagógushivatást,
mint Ön?
– Igen, úgy látom, hogy igen, és ez megnyugtat.
Látom, ahogy megpróbálják hasonlóképp szervezni a dolgokat és továbbvinni azt az irányvonalat, azt az értékrendet, amit tőlem látnak.

– Hogyan látja a jövőt?
– Bízom benne, hogy lesznek majd unokáim és

marad rájuk energiám! Amíg tanítok, továbbra is
maximális szeretettel végzem a rám bízott feladatokat.

Az elismeréshez gratulálok, és a Hírnök olvasói, valamint tanítványai nevében erőt és
egészséget kívánok!
-V.I.-

Az idei évben

február
16-án

hagyományosan kerül
megrendezésre immár

20. alkalommal a

VALENTIN-BÁL.

Jegyek válthatók:
Tóthné Porvay Zsuzsánál

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410

P ROJ E K T Z Á R Ó R E N D E Z V É N Y

A Dömsöd Nagyközség Önkormányzat által
megpályázott és elnyert TÁMOP-6.1.2/
AKMR/09/1-KMR-210-0410 számú „Program
a dömsödi lakosok egészségi helyzetének javítására” megnevezésű pályázat zárásaként projektzáró nyilvános sajtórendezvény került megvalósításra a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ Tanácstermében december 20-án
14 órakor.
A konferenciára mintegy félszáz személyes

meghívó került kézbesítésre, illetve a község
honlapján minden dömsödi értesülhetett a rendezvényről.
A jelenlévők megvitatták a pályázat nyújtotta
előnyöket, ugyanakkor felszínre kerültek az
időközben előbukkanó nehézségek is. Abban
mindannyian egyetértettek, hogy a kezdeményezés igazán jó elgondoláson alapult, és hogy
a továbbiakban is nagyon nagy szükség lenne a
folytatásra!
-V.I.-

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület

Utolsó cikkem óta 2 riasztást kaptunk, 2012-1127-én 21 óra 29 perckor a Mátrix szórakozóhelyhez. Itt egy parkoló Renault kisfurgon motortere
kapott lángra feltehetőleg műszaki hiba miatt. A
tüzet 3 darab 6 kg-os porral oltó segítségével sikerült eloltani. Személyi sérülés itt sem történt.
2012-12-14-én 23 óra 34 perckor kaptuk a lakossági bejelentést, mely szerint Dömsöd Csokonai utca 20. szám alatt melléképület ég. A helyszínen egy faszerkezetű palatetős tároló helyiség teljes terjedelmében égett. A lángok lakóházat és
több másik melléképületet is veszélyeztettek. A tüzet egy C sugár segítségével sikerült eloltanunk
percek alatt, még a ráckevei és a szigetszentmiklósi kollegák kiérkezése előtt. Majd közösen az izzó maradványokat szétszedtük, hogy minden izzást meg tudjunk szüntetni. Személyi sérülés itt
sem történt.
Ezzel a káresettel kapcsolatban is szeretném kihangsúlyozni azt, hogy milyen fontos a gyors észlelés és a pontos bejelentés. Most is a gyors jelzésnek köszönhetően még azelőtt kiérkeztünk, hogy a
lángok más épületekre átterjedhettek volna. A hivatásos tűzoltók 105-ön történő értesítése után kérem, mindig jelezzék a káresetet egyesületünk felé
is, Tárkányi Béla parancsnoknak a 06-20-3835407 telefonszámon, hogy biztosan mi is értesüljünk az eseményről, mert nem minden esetben kapunk jelzést a hivatásos állománytól.
November 30-án kerültek kiosztásra a Budapesten és Pest megyében dolgozó önkéntes tűzoltó
egyesületek számára azok a technikai eszközök,
amelyekre még a nyár folyamán lehetett pályázni.
Mi is pályáztunk, és sikerült jó néhány eszközt
meg is nyernünk, amelyekre nagy szükségünk volt
a munkánkhoz. Az eszközöket Budapesten a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központjának telephelyén adták át.
A megnyert eszközök mellé egy emléklapot is
kaptunk, amit ünnepélyes keretek között Bérczi
László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő adott át.
Az átadáson Ispán Ignác, az egyesület elnöke és
jómagam vettünk részt.

Továbbá az ünnepségen részt vett még dr.
Demény Ádám tű. ezredes, a BM OKF Gazdasági
Ellátó Központ igazgatója, Juhász Attila tű. ezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Juhász Péter tű. alezredes, a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó-

December hónap

sági főfelügyelője, Pataki Zsolt Gábor tű. ezredes a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes vezetője, valamint Miakich Gábor, a Pest Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke.

Az ünnepségen az ECHO tv stábja is jelen volt,
és mint ahogy az a képen is látható, elnök úr egy
interjú keretén belül bemutatta az elnyert eszközeinket. Az elnyert eszközök a következőek voltak:
– áttétkapocs B/C 1 darab
– kapacs nyéllel 5 darab
– kapocspár kulcs 6 darab
– kombinált sugárcső 1 darab
– kézi keresőlámpa 1 darab
– mentőkötél (30 m) 1 darab
– pótállványcső 1 darab
– puttonyfecskendő 1 darab
– földfeletti tűzcsapkulcs 2 darab
– földalatti tűzcsapkulcs 1 darab
Az eszközök együttes értéke: 288.000 forint.
Ezen a télen sok helyen olvastam, hogy a tűzoltók naponta vonulnak kéménytüzekhez. Szerencsére Dömsödön tudtommal idén még ilyen nem volt,
de néhány gondolatot leírok ezzel kapcsolatban.
Kéménytűz észlelésekor:
– a 105-ön értesíteni kell a tűzoltóságot (Dömsöd
ÖTE 06-20-383-5407)
– minden fűtő-tüzelőberendezésen van levegőszabályozó (huzatszabályozó), ha ez biztonságosan
megközelíthető, akkor zárjuk el teljesen, és ezzel
megszűnik az égés az égéstérben a fellépő oxigénhiány miatt
– kémény sok esetben az épületben valamelyik helyiség falában van elvezetve, ilyen esetben minden éghető anyagot távolítsunk el erről a szakaszról (képek, fali díszek stb.)
– folyamatosan figyeljük a pincétől a padlásig a
kémény szakaszt, amíg a segítség megérkezik
– lehetőség szerint értesítsük a kéményseprő szolgálatot is
– FIGYELEM! A kéménytüzet vízzel oltani tilos, mert abban akár 1000 °C-os hőmérséklet is
lehet.
Kéménytűz megelőzése:
– Nagyon fontos hogy rendszeresen, de minimum
a fűtés szezon elkezdése előtt szakemberrel tisztításuk ki a kéményt és a fűtő-tüzelőberendezést
– a kazánháznak legyenek megfelelő szellőzőnyílásai, amelyek a szabadba nyílnak, és soha ne legyenek eltorlaszolva, elzárva. A tökéletes égéshez oxigén szükséges (1 m3 földgáz vagy 1 kg

fűtőolaj elégéséhez 15-18 m3 levegő szükséges,
1 kg tűzifa elégéséhez 12-15 m3 levegő szükségeltetik).
– a kazánházban mindig legyen rend, soha ne rakjon semmilyen éghető vagy tűzveszélyes dolgot
a kazán közvetlen közelébe vagy a kémény tisztítónyílásához
– csak engedélyezett gyújtóanyagot használjon
– ne tüzeljen el hulladékot, műanyagot, festett fát,
nedves fát, fáradtolajat stb., mert ezek égésekor
komoly koromlerakódás keletkezik a füstelvezetőkben, kéményekben!
A laza és rosszul záró kéményajtók, rosszul szigetelt égéselvezető csövek, tömítetlen kazántagok
miatt csökken a hatásfok, de mindezek egyenként
vagy együttesen is nagyon tűzveszélyesek!
Ha baj van! 105
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra tudják befizetni (Dömsödi
Tűzoltó Egyesület számlaszámunk: 5170027210903818) vagy egyesületünk vezetőségét megkeresve (Ispán Ignác elnök, id. Tárkányi Béla
parancsnok, Dobos György gazdasági felelős,
Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Számlaszámunk: 51700272-10903818
Megtisztelő segítségüket várjuk és előre is köszönjük!
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
Köszönjük!
Köszönettel tartozunk támogatásáért: a
Dunatáj Szövetkezetnek, Dömsöd Nagyközség
Polgármesteri Hivatalának, Szomor Dezső úrnak, Gyivi János úrnak és végül, de nem utolsósorban Bajnóczi József úrnak az elhasznált porral oltónk cseréje miatt.
Továbbá szeretnénk megköszönni minden
támogatást 2012-re mindazoknak, akik segítették munkánkat az év folyamán. Sikerekben
Gazdag Boldog Új Évet kívánunk a dömsödi
lakosságnak!
Egyesület Vezetősége

Dömsödre vonuló tûzoltóságok
elérhetõségei:
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság:
06-24-518-665 esetleg 06-24-518-666
Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság:
105 vagy 06-24-444-704
Tárkányi Béla Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Parancsnoka:
06-20-383-5407
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IMAHÉT

a Krisztus-hívõk egységéért
2013. január 21. hétfő 17 óra
Baptista Imaház
2013. január 22. kedd 17 óra
Baptista Imaház
2013. január 23. szerda 17 óra
Dabi Református Templom
2013. január 24. csütörtök 17 óra
Dömsödi Református Gyülekezeti Ház
2013. január 25. péntek 17 óra
Dömsödi Református Gyülekezeti Ház
Minden kedves Testvérünket szeretettel
hívunk és várunk az alkalmakra!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó az üresség,
Mi belül tör ki!
Fájó, mert nem él
Kit szerettünk mi!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik édesapánk
PAPP ISTVÁN
temetésén részt vettek és a sírjára koszorút
helyeztek.
Gyászoló család

Az idejében felismert
melldaganat
gyógyítható!

A korai felismerés eszköze
a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Dömsödön lakó 45–65 éves nők,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta
eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják őket a Flór Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., tel.: 06-28-507-126) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás
szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve, tel.: 06 (1) 465-3823.
A lehetőség adott! Éljenek vele!
2013. január 16-17.

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Radó Tamás – Pék Anett
ANETT és FANNI
Bulyáki János – Szabó Ibolya
KRISTÓF
Tassi Róbert – Raffay Réka
HANNA RÉKA

Elhunytak:

Nagy Józsefné Kalmár Katalin
Mohácsi József
Csabai Józsefné
Gábor Gábor
Pekker György
Szakál László Károly
Perger József
Papp István
Poczkodi József
Németh Imre

84 éves
73 éves
79 éves
77 éves
64 éves
73 éves
75 éves
83 éves
55 éves
87 éves

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Lapzárta: január 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: február eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők: Bencze István, Habaczellerné
Juhász Judit, Köntös Ágnes, Orbánné Kiss
Judit, Richter Gyuláné, Szabó Andrea,
Szabó Péter, Varsányi Antal
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig
Telefon: 06-24/434-393
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Háziorvosi ügyelet

(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Háziorvosi
rendelés

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103,
06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr. Wagner Viktor
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig,
hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Babafotópályázat nyertesei
„Úgy gyönyörködj a gyermekeidben, mint akik téged folytatnak majd...”
Keresztúry Dezső

testvérrel kategória
I. Szladek-Szabó Henrietta
és Rudolf

mosolygós kategória
I. Lakatos Dorina

pancsolós kategória
I. Harasztosi Réka

csecsemő kategória
I. Kozák Annabell

maszatos kategória
I. Tar Csenge

A teljes névsor a 15. oldalon
olvasható.

Kovácsné Dobos Katalin jubileumi köszöntése
Cikk a 15. oldalon.

Fotó: Gyökeresné
Rakszegi Piroska

