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JEGYZŐKÖNYV

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2.
Ülés ideje: 2015. június 24.
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor
Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs
János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné
gazdasági vezető, Béczi János Sportcsarnok vezető, Christoph Gáborné Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálatvezető, Csikós Lászlóné OMK. igazgató, Köntös Ágnes DLAMI
igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Mészáros Pálné iskolaigazgató, Orosz
Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Nemoda-Stiasny Márta
Kisherceg Gyerekház vezetője, Pest megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal vezetője
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné,
Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna
képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Béczi János
Sportcsarnok vezető, Csikós Lászlóné OMK. igazgató, Christoph Gáborné GYEJO. vezetője,
Köntös Ágnes DLAMI igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, Orosz Lajosné
óvodavezető, Madarász Mária óvodavezető-helyettes, Nemoda-Stiasny Márta Kisherceg
Gyerekház vezetője, Csománé dr. Dreska Hajnalka, Pest megyei Kormányhivatal Ráckevei
Járási Hivatal munkatársa, Tarr-Sipos Zsuzsa TFB külsős tagja,
Bencze István polgármester köszönti a képviselőket, az intézményvezetőket, Csománé dr.
Dreska Hajnalkát, a Ráckevei Járási Hivatal képviseletében.
Megállapítja, hogy a 9 képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………./2015. (VI.24.) Kt. számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda beszámolója
4./ Dömsöd 51-es főút – Rákóczi út csomópont forgalmi rend rendezése, terveinek
elbírálása
5./ Pénzben és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.19.) rendelet módosítása
6./ Dömsöd Nagyközség gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak
felülvizsgálata
7./ Dömsöd nagyközség önkormányzati tulajdonú Attila út, Szőlők útja, Karcagi út
felújítása – ajánlatok elbírálása
8./ Beszámoló a „Kisherceg” Gyerekház működéséről
9./ Vecsési Emlékház létrehozása
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10./ Helpynet bűnmegelőzési és segítségkérő rendszerhez történő esetleges
önkormányzati csatlakozás
11./ Folyószámla hitelkeret szerződés módosítása
12./ Egyebek
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
76/2015. (VI.24.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda beszámolója
4./ Dömsöd 51-es főút – Rákóczi út csomópont forgalmi rend rendezése, terveinek
elbírálása
5./ Pénzben és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.19.) rendelet módosítása
6./ Dömsöd Nagyközség gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak
felülvizsgálata
7./ Dömsöd nagyközség önkormányzati tulajdonú Attila út, Szőlők útja, Karcagi út
felújítása – ajánlatok elbírálása
8./ Beszámoló a „Kisherceg” Gyerekház működéséről
9./ Vecsési Emlékház létrehozása
10./ Helpynet bűnmegelőzési és segítségkérő rendszerhez történő esetleges
önkormányzati csatlakozás
11./ Folyószámla hitelkeret szerződés módosítása
12./ Egyebek
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
77/2015. (VI.24.) 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
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Lázár József képviselő a tűzoltósággal kapcsolatban a három variáció közül melyik valósult
meg, amit az önkormányzat ígért, amit ők kértek, vagy bíróságra mennek?
Bencze István polgármester: Bízik abban, hogy a bírósági eljárást kikerülik, az is felmerült,
hogy az állami támogatásokat a kormányzat átgondolja és lehetséges, hogy plusz
finanszírozáshoz jutnak. A jelenlévő polgármesterek egyértelműen elzárkóztak a többlet
fizetéstől, az 500 ezer Ft-ot továbbra is fenntartja Dömsöd önkormányzata, de ennél többet a
költségvetés nem bír el.
Muzs János képviselő kérdezi, hogy a plusz zöldjárattal kapcsolatban mit sikerült intézni a
szolgáltatónál?
Bencze István polgármester: Kért a plusz zöldjáratra a Vertikál zrt-től árajánlatot, melynek
összege közel 700 ezer Ft. + ÁFA. Ennyi pénz nincs erre a célra, a lakosoktól erre beszedni
nem lehet. 200 kg-ig ingyenesen ki lehet vinni a hulladéklerakóra.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
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78/2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda beszámolója
Előadó: Orosz Lajosné óvodavezető
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Szabó Andrea képviselő, OB. elnöke: A Bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt jónak
tartja, nagyon jók a táblázatok, kiemelték, hogy az óvodába járó gyermekek létszáma 186 főre
csökkent, ami mutatja a gyermeklétszám csökkenését. 57 fő a tanköteles gyermek és 40
gyermek kezdi meg az iskolát szeptembertől, ez kevés gyerek, bíznak abban, hogy a
későbbiekben ez pozitív irányban változni fog. A falu demográfiája szempontjából a falu
elöregedését mutatja ez az adat. Sok az elköltöző, bejövő család gyerekekkel, folyamatos a
fluktuáció. Az óvodai speciális foglalkoztatást igénylők száma 15 fővel nőtt az előző évhez
képest, logopédiai foglalkoztatásban öt, fejlesztő pedagógiaiban pedig 6 fővel van több,
összesen 20 fő, akinek plusz foglakoztatásra szükséges van.
Az óvodai szakmai munka minősége kiváló, nagyon komoly munkát végeznek az óvónők,
nem könnyű olyan összetétellel, ahol elemi dolgokat kell még a szülőnek is megtanítani. Itt
lenne szerepe a gyerekháznak, a folyamatot elősegíteni, az óvodában lévő gyermekek szülei
többet tudjanak foglalkozni gyermekeikkel. A bizottság az óvónők munkájának
megköszönése mellett elfogadta a beszámolót.
Orosz Lajosné vezető óvónő: A nevelőtestület a kibővített változatot fogja megtárgyalni, a
szempontrendszer, amely diktálja, hogy milyen területről kell beszámolni, az sem kevés.
Megköszöni a helyettese munkáját is aki nagyon segít a mindennapokban is, a vezetés
területén és a beszámoló készítésnél is sok segítséget nyújtott. A továbbiakban tájékoztatást
adott a folyamatban lévő felújítási munkálatokról. 2011. óta van egy nagyfokú csökkenés a
születések számában, 2014-ig tart, 2014-ben már annyi a születések száma, mint 2011-ben.
Természetesen ez is kevés.
Bencze István polgármester: Minden fórumon hangoztatja, hogy az óvoda nagyon jól vezetett
intézmény, kevés probléma van, egyetlen probléma, hogy elég sokba kerülnek. Úgy adják át
az iskolának a gyerekeknek, hogy az kívánnivalót nem hagy maga után.
Kérdezi, hogy a szülői kérdőívek anonimak voltak?
Orosz Lajosné óvodavezető: Igen.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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……../2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
79/2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ Dömsöd 51-es főút – Rákóczi út csomópont forgalmi rend rendezése, terveinek
elbírálása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ispán Ignác képviselő, TFB. elnöke: Két pályázat érkezett, mindkettő magas összeggel. A
bizottsági ülésen abban maradtak, hogy két másik – javasolt – tervezőcsoportot is
megkeresnek, akiktől máig várják a javaslatokat. Amennyiben nem érkezik, úgy ezt a
pályázati rendszert megszüntetnék és újra kiírják a pályázatot.
Muzs János GMFB. elnöke: Szintén megtárgyalták az ajánlatokat, mindkettőt irreálisan
magasnak tartják. A két ajánlat között is jelentős az eltérés. 3 és 5 milliós ajánlat egymáshoz
viszonyítva is irreális. A bizottság – hasonlóan a Településfejlesztési Bizottsághoz – azon az
állásponton van, hogy megvárják még a másik két ajánlatot és annak ismeretében döntenek. A
jelenlegi két ajánlatot ezzel az összeggel nem tudja elfogadni a bizottság.
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy várják meg a két cég ajánlatát. Arra kér
felhatalmazást, hogy az alacsonyabb összegű ajánlattevővel tovább alkudjon legalább bruttó 2
millió Ft-ig.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
………./2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd 51-es főút –
Rákóczi út csomópont forgalmi rend rendezése, terveinek elkészítésére kiírt
pályázati eljárásban további két ajánlat beszerzését írja elő.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő ajánlattevővel tovább alkudjon
legfeljebb bruttó 2 millió Ft-os ellenszolgáltatásig.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
80/2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd 51-es főút –
Rákóczi út csomópont forgalmi rend rendezése, terveinek elkészítésére kiírt
pályázati eljárásban további két ajánlat beszerzését írja elő.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő ajánlattevővel tovább alkudjon
legfeljebb bruttó 2 millió Ft-os ellenszolgáltatásig.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
(Varsányi Antal alpolgármester megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 9 fő)
5./ Pénzben és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.19.) rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Bencze Zoltán jegyző: 2 módosítást tartalmaz a rendelet-tervezet, egyiket a Népjóléti
Bizottság – gyakorlatban felmerült tények alapján – javasolta, másik módosítást a kollégák
kezdeményezték, miszerint egy ellátási formát a másik rendeletből átemeljék ebbe a
rendeletbe, az lényegi változtatást nem tartalmaz.
Szabó Andrea képviselők OB. elnöke: Korábban az Oktatási Bizottság nyújtotta az utazási
támogatásokat a diákoknak, illetve a beiskolázási segélyeket.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A beiskolázási segély nem volt külön nevesített segélyforma,
továbbra is a települési támogatáson belül lehet kezelni. Korábban a beiskolázási segélyt a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében adták, tavaly az önkormányzati segély
keretében valósult meg, az idén pedig a települési támogatáson belül működik a Népjóléti
Bizottság hatáskörében.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Egy keretük van, semmi nem tiltja, hogy az Oktatási
Bizottság foglalkozzon ezzel az esetekkel.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Lehet foglalkozni az esetekkel, de rögzíteni kell a szabályait, mert
jelenleg nincs, nem is volt. Hatásköri leosztás szerint jelen pillanatban a Népjóléti Bizottság
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foglalkozik vele. Meg lehet csinálni, hogy az Oktatási Bizottság foglalkozzon ezekkel az
esetekkel, de ehhez a rendeletet módosítani kell. A júliusi rendkívüli ülésre ki kell dolgozni az
erre vonatkozó módosítást.
Szabó Andrea képviselő: Ez nagyon fajsúlyos segély, erre számítanak, sok családban gondot
okoz a beiskolázás, nagyon sokan csak úgy tudnak indulni, ha támogatást kapnak hozzá.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Elsőként a Népjóléti és az Oktatási Bizottság beszélje meg, majd
egyeztessék a hivatal munkatársaival.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot:
Szavazásban résztvevők száma:
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról, és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról 3/2015. (II.19.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2015. július 21. napján
A rendelet hatályos: 2015. július 21. napjától.
6./ Dömsöd Nagyközség gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak
felülvizsgálata
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 8. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A rendelet módosítást a Gazdasági Bizottság
megtárgyalta. A rendelet módosítását nem az árváltozások hatása miatt készítették, hanem
mert megváltozott az étkeztetésre előírt anyagok felhasználására vonatkozó szabály, azokat az
anyagokat, hozzávalókat, melyeket biztosítani kell az újfajta étrendben, jelentős
költségigénnyel járnak. Ebben a rendszerben az egyik szabály a gyvt-ről szóló törvény, a
másik a gazdaságosságra vonatkozó másik szabály az éves költségvetési törvény, amely
befolyásolja a gazdálkodást. (ismertette a jogszabály idevonatkozó előírásait) A Gazdasági
Bizottság ülésére számításokat és a jelenlegi pénzügyi helyzetről számításokat, grafikonokat
terjesztettek be, a lényege, hogy már most április végén 4,5 %-os túllépés tapasztalható, ez a
nyári időszakban megugrik, őszre nem csökken vissza úgy, hogy nulla közeli értékkel tudják
zárni az évet. A norma felett kimutatott költségek az önkormányzatot terheli az állami
költségvetés felé annyi összeget tudnak elszámolni, amit a térítési díj rendelet megalapoz.
Ezért szükséges a költségeket összhangba hozni a rendelettel és a való élettel. Ez a javaslat
két mértéket tartalmaz, egy átlagos 5 %-os, illetve egy átlagos 7 %-ost, a Gazdasági Bizottság
ülésen kérte, hogy a magasabbat fogadja el a testület, abban minimális tartalék van, a 7 %
emelés egy tanévre biztonságosan szolgálja az étkeztetést, s nem kerül sor arra, hogy tanév
közben ismét módosítsák. Még egy eltérés van a javaslatban, a jelenlegi rendelet nettó
összegeket tartalmaz, viszont a számlázási lehetőségeik miatt a szülő azt lássa, amit fizet,
ezért a rendeletet úgy szeretnék módosítani, hogy a bruttó összegek jelenjenek meg a térítési
díjban.
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Muzs János képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: Nagyon részletes táblázatok, szemléltető
grafikonok kerültek a bizottság elé. Az előterjesztés szerint az élelmiszer előírásokban
bekövetkezett változások indokolják a módosítást, ezért a bizottság a 7 %-os változat
elfogadását javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelete
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII.12.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2015. július 21. napján
A rendelet hatályos: 2015. szeptember 1. napjától.
7./ Dömsöd nagyközség önkormányzati tulajdonú Attila út, Szőlők útja, Karcagi út
felújítása – ajánlatok elbírálása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 9 . sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Muzs János képviselő, GMFB. elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, az előzetes értékelés
alapján megállapított ponthatár alapján három pályázót hívtak be ajánlatuk átbeszélésére,
átértékelésre. A Bitunova Kft. ajánlata meghaladta a közbeszerzési értékhatárt, 20 millió Ftot. Tájékoztatták a jelenlévőket arról, hogy nem szeretnének közbeszerzési eljárást indítani,
illetve az ajánlati ár egyébként is magas, így az ajánlattevő visszalépett. A két maradt
pályázóval külön-külön elbeszélgettek, próbáltak az árból még faragni, mindkettő kitartott
írásbeli ajánlata mellett. Végül a Bizottság a Hajóka Kft. pályázatát tartotta előnyösebbnek, s
azt javasolja a képviselő-testület felé elfogadásra. A két pályázat között minimális különbség
volt, (néhány százezer Ft.)
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…………/2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete céljából a Szőlők útja,
Attila utca valamint a Karcagi utcák felújítására kiírt közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzési eljárás nyerteseként a Hajóka Kft-t (Székhelye: 3356 Kompolt,
Sport u. 2.) nevezi meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a nyertes a
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 16.179.800-Ft-os értékben
megkösse.
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Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos; a szerződés megkötése 2015. július 15-ig
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
81/2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete céljából a Szőlők útja,
Attila utca valamint a Karcagi utcák felújítására kiírt közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzési eljárás nyerteseként a Hajóka Kft-t (Székhelye: 3356 Kompolt,
Sport u. 2.) nevezi meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a nyertes a
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 16.179.800-Ft-os értékben
megkösse.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos; a szerződés megkötése 2015. július 15-ig
8./ Beszámoló a „Kisherceg” Gyerekház működéséről
Előadó: Nemoda-Stiasny Márta gyerekház vezetője
(Írásbeli előterjesztés – 10. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Nemoda-Stiasny Márta gyerekház vezető: Megköszöni az adatokat, melyeket a bizottsági
ülést követően – kérésének megfelelően – küldtek részére. 2014-ben 316 gyerek volt nulladik
éve, 2014-ben 66 újszülött volt, a bevont gyermekek 56 fő a 316-ból a korosztályt nézve,
halmozottan hátrányos 2014-ben 22 gyerek volt. Bízik abban, hogy a 66 családban benne van
ez a 22 család, reméli a gyermekjóléti szolgálattal és a védőnőkkel össze tudják egyeztetni
azokat a családokat, akik halmozottan hátrányosak a településen, hogy őket feltétlenül
bevonják.
A Kisherceg gyerekház munkáját az óvoda, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a védőnők
és a gyerekorvos, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat segítik, támogatják, a
gyerekházban pedig ott vannak a 0-5 éves korig a gyerekek. Felhívja a figyelmet arra, hogy
mennyire fontos ez a lépcsőfok a megszületéstől az óvodába menetig.
Tájékoztatja még a képviselő-testületet arról, hogy a 2014. évi fenntartásról szóló
dokumentumokat a minisztérium elfogadta.
A bizottsági ülésen is kérte és itt is megerősíti azon kérését, hogy jó lenne a településről egy
eseménynaptár.
Szabó Andrea képviselő, OKSB elnöke: A gyerekház egy nagyon fontos intézmény, híd a
megszületetés és az óvodai időszak között. Mivel nő a hátrányos helyzetű gyermekek száma
Dömsödön, és az elesett családok száma is nő, ezért fontos a feladatuk, ezért is fontos, hogy
próbáljanak oda irányítani rászoruló gyerekeket. A családokkal komplexen foglalkoznak,
többet is felvállalnak, sok olyan rendezvény van, amely a kisebbségi önkormányzat
rendezvénye volt. Jelentős plusz munkát is végeznek. Nagyon jó együttműködést ápolnak
minden más – gyermek és kulturális – intézménnyel.
Tanoda rendszert szeretnének kialakítani kiegészítésképpen a gyerekház működése mellett,
iskolán kívüli oktatást, korrepetálást vállalnának a rászoruló gyerekek részére, ehhez kellene
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plusz épületrész, ahol megvalósítható lenne, ahol foglalkoznának ezekkel a gyerekekkel a
felzárkóztató program szerint. Ha kidolgoznák ezt, akkor tudnák mi lenne az igény. A másik
kérés eseménynaptár, mely korábban felmerült egy komplex településnaptár készítésének
igénye. Legrugalmasabban a weblapon lehetne ezt megcsinálni, hozzáírható minden által egy
beírásos rendszerben, az írásban elkészített eseménynaptár nehezen módosítható, a
weboldalon ezt rugalmasabban lehet kezelni, felkerülhetne, ki melyik hétvégén milyen
programot szervezne, hogy ne legyenek ütközések, ezt mindenki láthatná. Ebben
gondolkodtak, ami a gyerekház kapcsán felmerült. A weblap adminisztrátor az ülésen jelen
volt, pozitívan állt hozzá, el kellene indítani. A felelőst meg kell beszélni. A Gyerekház
munkáját a családok nevében is megköszöni, ha segítségre lesz szükségünk, igyekeznek ott
állni mellettük továbbra is.
Korona Sándor képviselő: A Gyerekház első három éves uniós fenntartási, működtetési
pályázata jelenleg elszámolás alatt van, most kaptak hiánypótlásra felszólítást. Elmondja,
hogy a pályázat indulásakor – gyakorlati ismeretek hiányában – indulási tévedések voltak,
valószínű jogi és pénzügyi következményei lesznek az egyesület felé, mert nem lettek jól
meghatározva a számok.(nem az egyesület részéről) Ezt próbálják korrigálni. A 4. éves
fenntartási időszakról tegnap kapták meg a levelet a minisztériumtól. Gratuláltak. A 4. év, a
fenntartási év kifogástalan volt pénzügyileg és tartalmilag is. Megvan a szerződés 2016-ig a
minisztériummal a működtetésre, van egy előszerződés 2020-ig. Nagyon szeretnék, ha ez az
intézmény itt működne a faluban, mert tapasztalják, mennyire fontos azon családok számára,
ahol komoly problémák vannak a mindennapok során. s nem csak a romáknál, hanem egyre
több olyan család csúszik le, vagy kerül olyan helyzetbe, akik ilyen helyen találkoznak, s
szembesülnek ezzel a problémával és jól tudják kezelni. Megköszöni a gyerekház
munkatársainak munkáját. Azon dolgoznak, hogy egy nagyon jó közösségi tér legyen a
település számára. A tanodával kapcsolatban a következő bizottsági ülésre van ajánlat,
megkeresés, azt szeretnék a testület asztalár letenni, hogyan lehetne kialakítani. Több
településen nagyon jól működik a gyerekház és a tanoda, a hol 0-16 éves korig tudják a
hátrányos helyzetű gyermekeket, fiatalokat segíteni, biztosítani, hogy ne csússzanak le, illetve
meg tudjanak kapaszkodni.
Nemoda-Stiasny Márta gyerekház vezető: Ha idén ősztől 3 éves kortól mennek óvodába a
gyerekek, akkor a gyerekháznak a 0-3 éves korig kell ráhangolódni, ez nagy segítség lenne
számukra, viszont nem szeretné, ha a halmozottan hátrányos helyzetüknél fogva
megkülönböztetnék a családokat, a gyerekház számára az adott évben születettek mind
számítanak 0-3 éves korig. Nem szeretné, ha megbélyegezett lenne a gyerekházba bejövő
ember.
Bencze István polgármester: Dömsöd jövőjét nézve a gyerekház kulcspozícióban van.
Maximálisan támogatják munkájukat. Köszöni az egyesületnek és az ott dolgozóknak a
munkáját.
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint magas színvonalú munka folyik a
gyerekház vezető keze alatt, szakmailag korábban is színvonalasan végezték a munkát. A
gazdálkodás nem könnyű feladat, de szükség van erre az intézményre. Megköszöni a munkát.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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……./2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Gyermekház működéséről szóló beszámolót elfogadja.

a

„Kisherceg”

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
82/2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Gyermekház működéséről szóló beszámolót elfogadja.

a

„Kisherceg”

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
9./ Vecsési Emlékház létrehozása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 11. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.
Szabó Andrea képviselő, OKSB. elnöke: A beadvány alapján lényege az lenne, fontos
szerepe, hogy olyan ingatlant lát benne az értéktár bizottság, amely jelenleg nem használt
ingatlant, nagy értékű műtárgy van benne, amely országosan védett szekkó, minden olyan
ingatlan, amely kihasználatlanul áll, lassan tönkremegy. Ez az épület kaphatna kulturális kis
központ funkciót, képzőművészeti, vagy bármilyen kulturális pontként tudna működni, az
állaga is jobban megóvható, kihasznált lenne. Az értéktár bizottságnak vannak olyan
dokumentumai, egyéb adatai, tárolandó gyűjteménye, amelyet itt el lehetne helyezni, lehetne
egy nyári központot kialakítani. Ezt a kezdeményezést, elképzelést az Oktatási Bizottság
támogatja. Egy ponttal több lehetne turisztikai szempontból is az ingatlant, ha berendeznénk
Vecsési-Bazsonyi Emlékházként, illetve idekerülhetnének összegyűjtve az alkotásaik
megfelelő biztonsági rendszer kiépítése mellett. Egy turisztikai célpont lehet a látogatók
számára.
Bencze István polgármester: A téma szomorú aktualitását az adta, hogy a művész úr elhunyt.
2007-ben a művészházaspár az önkormányzatnak adományozta a nyaralóját,
haszonélvezetükkel. Egyetért a kezdeményezéssel, méltóképpen emlékeznek rájuk, ha
Bazsonyi-Vecsési emlékházat alakítanak ki, némi más anyagi is odakerülhet. Amennyiben a
képviselő-testület úgy dönt, hogy ennek rendelik az ingatlant, a művészeti iskola rajzszakos
tanárával, tanulóival vegyék fel a kapcsolatot, ők is kapcsolódjanak be ennek az ingatlannak a
hasznosításába.
Muzs János GMFB. elnöke: A bizottság teljes mellszélességgel támogatta ezt az elképzelést,
lenne egy közvetlen gazdája az épületnek, alapfeltétel, hogy ne álljon gazban. Konkretizálni
kellene a jövő évi terveket, feladatokat, mert felmerült az emlékház jellegű működtetés is.
Vecsési művész úrnak volt egy olyan elképzelése, hogy ott egy alkotótábor jelleggel fiatalok,
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rajzszakosok, esetleg más településről idelátogató fiatalok közösen kihasználva a
lehetőségeket, festenének, rajzolnának. Felmerült egy párhuzam, az emlékházat és alkotóházat
valamilyen szinten el kellene különíteni, ha abban gondolkodnak, hogy a művészpár
alkotásaik oda kikerüljenek, nagyon nagyfokú biztonsági beruházást igényelne. A funkcióját
kell pontosítani, az ötletet támogatják, hogy legyen gazdája az épületnek és adja meg azt a
jellegét, ami volt.
Bencze István polgármester: Arról kell dönteni, egyetért-e a testület azzal, hogy BazsonyiVecsési emlékház legyen az épület, tartalommal később kell megtölteni.
Korona Sándor képviselő: Amikor a festményét felajánlották a községnek, sok nagyméretű
kép nem fért be a múzeum melletti épületbe, s pont azzal a céllal lett felújítva, mivel
ragaszkodtak ahhoz, hogy a falun belül, valahol a központban legyen egy kiállító helyük,
védhető, bemutatható helyen, azért lett felújítva a múzeum melletti szolgálati lakás. Akkor
jelezték, ha majd az épület az önkormányzat tulajdonába kerül, hosszú távon táborok
legyenek, kurzusok, egyfajta képzőhely legyen, ne egy halott, hanem egy élő, működő, ami a
falu számára vonzó lehet, egy plusz, ami vonzó lehet Dömsöd szempontjából. Ezt az igényt,
elképzelést kellene összehangolni. Azt nem javasolja, hogy kikerüljenek festmények, a riasztó
sem óvja meg, télen nem védhető hely, nyaralók tömkelegét törik fel, ha kiderül, hogy ott
értékes műtárgyak vannak, nagyon veszélyes. Egyébként is a művészek azt kérték, hogy a
falun belül legyen, nekik ez volt a lelki nyugalom, s ezt tiszteletben kellene tartani.
Bencze István polgármester: Egyetért az elhangzottakkal, most azonban arról kell dönteni,
hogy emlékház vagy nem emlékház, a képviselő által elmondottak a későbbi tartalom. Nem
biztos, hogy az értéket alkotásokat ott kell majd elhelyezni, ezt majd el fogják dönteni. Az
értéktár és a mindenkori Oktatási Bizottság együtt próbálja meg, amíg nem döntenek másként,
nem konkretizálják a dolgokat, bevonva a művészeti iskola rajzszakát, közösen ötletelve
próbálják megoldani, hogy egyrészt emléket állítsanak a művészházaspárnak, másrészt
praktikus oldalról is hasznosuljon az ingatlant.
Lázár József képviselő: Véleménye szerint erről még nem érdemes beszélni, van egy család,
aki igényként felléphet, ha ez lezajlott, utána beszéljenek róla.
Bencze István polgármester: Az elmondottak az ingóságokra vonatkoznak, az ingatlan az
önkormányzaté.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az ingatlan Bazsonyi-Vecsési Emlékházzá alakítását
kiegészítve azzal, hogy az értéktár bizottság mellé csatlakozzon az Oktatási Bizottság is.
Varsányi Antal alpolgármester és Szűcs Julianna képviselő ezzel így nem ért egyet, egy
gazdája legyen.
Bencze István polgármester: Akkor az értéktár bizottság legyen a gazdája, de vegyék fel a
kapcsolatot a művészeti iskolával.
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……./2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Település
Értéktár Bizottság kérelmét támogatja, hogy a Bazsonyi-Vecsési művészházaspár
korábbi, jelenleg az Önkormányzat tulajdonában álló nyaralójából BazsonyiVecsési Emlékházat hozzanak létre a Dömsödi Település Értéktár Bizottság és az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság közreműködésével.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
83/2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Település
Értéktár Bizottság kérelmét támogatja, hogy a Bazsonyi-Vecsési művészházaspár
korábbi, jelenleg az Önkormányzat tulajdonában álló nyaralójából BazsonyiVecsési Emlékházat hozzanak létre a Dömsödi Település Értéktár Bizottság és az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság közreműködésével.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
10./ Helpynet bűnmegelőzési és segítségkérő rendszerhez
önkormányzati csatlakozás
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 12. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)

történő

esetleges

dr. Bencze Zoltán jegyző röviden összefoglalta az írásbeli előterjesztést. Kiegészítésként
még elmondta, hogy most telepítik ki a rendszereket, néhány önkormányzatnál már működik.
A BM és a polgárőrség által évekkel ezelőtt létrehívott SZEM mozgalom elektronikus
felülete. Egyes önkormányzat már alkalmazzák Pest megyében, ennek ellenére a rendszer
bevezetés alatt van, a cég a településekre önálló árat szab meg, ennek éves díja van, mely
Dömsöd esetében 350.000.-Ft.+ ÁFA. melynek részleteit az előterjesztés tartalmazza. Ennek
akkor van értelme, ha minél többen használják. A bevezetési időszak után ár 525.000.-Ft.
+ÁFA. aki az elején csatlakozók esetében a cég vállalja, hogy nem szünteti meg a
kedvezményes díjat, csak a szerződésben rögzített évenkénti infláció díjjal emelkedne, amely
a kezdeti díjra rakódik rá.
Korona Sándor képviselő kérdezi, hogy a lakosság is fizet valamilyen díjat?
dr. Becze Zoltán: Nem. A lakosság részéről az alkalmazás is ingyenesen elérhető bármilyen
okos telefonon.
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Muzs János képviselő: Kérdezi, hogy a gyakorlatban hogy működik, letöltik az alkalmazást,
ha baj van, megnyomja a hívógombot, kit értesít, hogy értesít, azon kívül, hogy e-mailben,
sms-ben értesíti. Kik a kontakt személyek?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Beavatkozókat kell megadni, ha önkormányzat vesz benne részt,
akkor kiket von be. A polgárőrség jelezte, hogy részt venne, be lehet vonni a háziorvosokat,
orvosi ügyeletet, ha vállalják az együttműködést, illetve a rendőrség. (ismerteti a beavatkozás
folyamatát, a rendszer működését)
Muzs János képviselő kérdezi, hogy ezt koordinálja-e valaki? ha megkapják a jelzést, ki fog
kimenni, 30 ember tud arról, hogy valaki rosszul lett, de mindenki vár a másikra, ezt a
koordinátori munkát ki fogja ellátni. Ha megszavazza a testület, hol lesz a konkrét
segítségnyújtás?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Ez szervezőmunka kérdése. Az együttműködő partnerekkel kell
rendezni és idősávosan elosztani, ki az aki adott időszakban irányítja, ez egy megoldandó
kérdés. Gombán működik, ott a polgárőr szervezet, aki beosztotta.
Muzs János képviselő: A rendszer egyébként jó, de nincs meggyőződve arról, ha egy jelzés
kap az orvos, ott fogja hagyni az éppen folytatott gyógyítását.
Bencze István polgármester: A cég, aki ezt ajánlotta szívesen eljött volna személyes
tájékoztatásra, de maga a prezentáció egy órás, ha érdekli a testületet, valahol megtalálják a
költségvetésben a 350 ezer Ft-ot, a következő testületi ülésre meghívják.
Korona Sándor képviselő: A leendő együttműködőket először mindenképpen javasolja
megkérdezni, bekapcsolódnak-e a rendszerbe?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Polgárőrség jelezte, hogy részt vennének, a jelenlévő rendőrök is
partnerek lennének, azonban felettesük engedélye szükséges hozzá.
Szűcs Julianna képviselő: Okos telefonra tölthető le az alkalmazás. Éppen az a réteg, akinek
a legnagyobb szüksége lenne rá, idősek biztonság érzete – pont az a réteg nem használja az
okos telefont. El lehetne-e érni, hogy nem csak az okos telefonra, hanem nyakba akasztható
készülék, amely kifejezetten a segélyhívásra szolgál, s ezen a rendszeren belül.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Fejlesztés alatt van, párhuzamosan futnak egymás mellett
fejlesztések.
Bencze István polgármester: Ezen előterjesztés alapján felelősséggel dönteni nem tudnak,
kérdezi a képviselőktől, hogy a júliusi testületi ülésre meghívják-e a céget egy részletes
tájékoztató céljából, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
……../2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helpynet közösségi
bűnmegelőzési rendszer bevezetésével kapcsolatos döntését a soron következő
ülésére napolja el.
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Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
84/2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helpynet közösségi
bűnmegelőzési rendszer bevezetésével kapcsolatos döntését a soron következő
ülésére napolja el.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
11./ Folyószámla hitelkeret szerződés módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 13. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető az írásbeli előterjesztést összefoglalva elmondta, hogy
jelenleg 30 millió Ft-os folyószámla hitele van az önkormányzatnak, októberre vissza kell
csökkenteni, decemberre pedig le kell nullázni, mert a stabilitási törvény kimondja, hogy
működtetésre éven belüli hitel vehető igénybe. A jelenlegi likviditási helyzet olyan, hogy
mínusz 29.980.000.-Ft. az folyószámla egyenleg, mely egy ideje már állandósul. Van még
tartalék, de azok a fejlesztéshez kapcsolódnak. Komolyabb összegű bevétel szeptembertől fog
képződni. A folyamatos működéshez szükség lenne még plusz pénz bevonására, mert a
stabilitási tv és az államháztartás tv. azt is leírja, ha 30 napon túli tartozás állomány elér egy
szintet, akkor költségvetési biztost kell akár kihívnia a polgármesternek. Ezt nem szeretnék
megvárni, a működést biztosítani kellene, a számlavezető bank 10 millió Ft-os keretemelést
tud engedélyezni, amennyiben a testület erről dönt. A hitelkeret úgy alakulna, hogy
szeptember 30-ig a hitelkeret 40 millió Ft-ra emelkedne, szeptembertől visszacsökkenne 30
millióra, majd decemberig folyamatosan lenullázódna.
A bizottság támogató határozatát meghozta, kéri a testületet, hogy ezt a szerződésmódosítást
engedélyezze, hogy az adóbeszedési időszak kezdetéig a működést biztosítani tudják, a
számlaállomány ne szaporodjon fel. a nagy beruházás a vége felé tart, ott önrészt kell
fizetni,n agyon ki van számolva a pénz. Mindenképpen szükség van egy olyan külső forrás
bevonására, hogy a működés, a nagy beruházás, a leszerződött útfelújítás, a benyújtott
útpályázat tudjanak haladni.
Muzs János képvisel, GMFB. elnöke: A bizottság a gazdasági vezető előterjesztése alapján
azt a döntést hozta, hogy szeptember 15-ig bezárólag a folyószámlahitel keret 10 millió Ft-tal
történő emelését támogatja. Az adóbevételek szakaszosak, az I. és a II. félévi időszak között
szükség van külső forrás bevonására.
Bencze István polgármester: Gazdasági Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a költségvetés
forráshiány nélküli megalkotásának következménye, hogy most a hitelkeret
meghosszabbítására van szükség. A jelenlévők feladata, hogy ezt a hitel december végéig
visszafizetésre kerüljön.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a folyószámla hitel keret módosítására vonatkozó alábbi
határozati javaslatot:
………./2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzati Képviselő-testülete a 148/2014. (XI.19.)
Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitelt
vesz fel OTP Bank Nyrt-től az alábbiak szerint
A hitelkeret összege
- 2015. január 1-től 2015. június 30-ig 30.000.000-Ft,
- 2015. július 1-től 2015. szeptember 30-ig 40.000.000-Ft,
- 2015. október 1-től 2015. december 21-ig 15.000.000-Ft.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját
bevételeit ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában
lévő, a 204 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és
járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is,
az OTP Bank Nyrt. számára alapított első helyi keretbiztosítéki jelzálogjog a
folyószámlahitel keretszerződés biztosítékául szolgáljon.
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes,
felette korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és
tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,
illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A Képviselőtestület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze
Zoltán jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon,
az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a
hivatkozott ingatlanra a keretbiztosítéki jelzálogszerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
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85/2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzati Képviselő-testülete a 148/2014. (XI.19.)
Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitelt
vesz fel OTP Bank Nyrt-től az alábbiak szerint
A hitelkeret összege
- 2015. január 1-től 2015. június 30-ig 30.000.000-Ft,
- 2015. július 1-től 2015. szeptember 30-ig 40.000.000-Ft,
- 2015. október 1-től 2015. december 21-ig 15.000.000-Ft.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját
bevételeit ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában
lévő, a 204 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és
járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is,
az OTP Bank Nyrt. számára alapított első helyi keretbiztosítéki jelzálogjog a
folyószámlahitel keretszerződés biztosítékául szolgáljon.
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes,
felette korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és
tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,
illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A Képviselőtestület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze
Zoltán jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon,
az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a
hivatkozott ingatlanra a keretbiztosítéki jelzálogszerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

12./ Egyebek
Bencze István polgármester: Van egy olyan pályázat (Decatlon) amelyet iskolák részére írtak
ki. Felmerült, hogy egy atlétikai pálya kialakítása célszerű lenne, 5 millió Ft-ot lehet vele
nyerni, a pálya kivitelezési költsége 9 millió Ft. lenne. Úgy gondolja, hogy mindenképpen
meg kellene próbálni, mert a sikeres pályázat esetén is bármikor el lehet állni. Saját erőből
atlétikai pályát nem tudnak építeni. Ez az atlétikai pálya a sportcsarnok mögötti területen
valósulna meg, egy 250-300 méteres kör futópálya. Tudomása szerint a rendezési tervben a
sportcsarnok mögötti terület uszodaként van feltüntetve.
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Varga László műszaki főtanácsos: Nem uszodaként van feltüntetve, hanem intézményi
területként.
Lázár József képviselő: Elfér ott egy körpálya?
Béczi János: 200 méteres körpálya igen. A pályázaton elnyerhető összeg 5 millió Ft. ez
limitálja le, hogy miben gondolkodhatnak. Az előzetes költségszámítás szerint az 5 millió Ft.
a 200 méteres pálya felületére elég. (A továbbiakban ismertette a pálya műszaki tartalmát)
Elmondta, hogy összeültek a testnevelőkkel, azért döntöttek a futópálya mellett, mert az a
sportcsarnokot bevonva bárki számára használható lenne, iskolán belül ez a lehetőség nagyon
korlátozott lenne. Nagyon sok ötlet lenne a sportcsarnok mögötti területe, de első lépésnek
kihasználtságát tekintve a versenysportot támogatná, ezt tartaná a lakosság számára, az iskolai
oktatás számára is a leginkább használhatónak.
Korona Sándor képviselő: Sokszor szembesülnek a testületi ülésen is olyan kérdésekkel,
amelyeknek kemény pénzügyi vonzataik vannak, s dönteni kell, vagy elutasítják, vagy
elfogadják. Kérése, hogy bizottsági ülésen beszéljék át, most voltak a héten a bizottsági
ülések. Nagyon jó lenne ez a pályázat, de át kellett volna modellezni, s megbeszélni, nem itt
és most. Kellemetlen, hogy mindig ilyen helyzetbe hozzák a képviselőket. Van egy DUSE,
amely jól működik, biztosan az egyesület fiataljai használnák a legtöbbet, a legjobban ki ezt a
pályát. Kérjék meg, szálljanak be ők is, hisz a sportcsarnokot is ők használják. Meg lehetne
keresni az arányokat, de bizottsági ülésen történő egyeztetés után. Nem így és most. Ezt most
nem tudja támogatni, most növelik meg a folyószámla hitelt, a közeljövőben a Széchenyi út
felújítására, a díszkút építésére is hitelre lesz szükség. Rangsorolni kell. Jó ez a pályázat, de
nem itt és most kellene dönteni.
Szűcs Julianna képviselő: Maga részéről nagyon is támogatja ezt a pályázatot. Kifogás
Korona képviselő részéről, hogy bizottsági ülésen nem tárgyalták, úgy gondolja, hogy a
testnevelőknél szakavatottabb ehhez a kérdéshez nincs. Atlétikai pálya, futópálya nincs,
nagyon fontos lenne, hogy ezt a pályázati lehetőséget megragadják, pontosan azért, mivel
saját erőből ezt nem tudnák megvalósítani. Ezt is lehetne lakossági összefogással, ezt a
pályázatot nem szalajtaná el. Fontos döntés, s valóban nem előre beterjesztett, de ha a
testnevelők szükségét látják, akkor segítséget kell adni feléjük.
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint sem lehet ebben így most dönteni, nincs
előttük semmi féle anyag. Futni lehet sok helyen, aszfalton, földön, a futás nem igényel
pályát. A területet ideiglenes jelleggel kertként használják, de értelmes cél esetén
természetesen lemondanak róla. Alaposan át kell gondolni. Volt már szó műfüves pályáról,
aszfaltos kézilabda pályáról, mindig újabb jön. A vizes sport mostanában a labdajátékokról
elterelte a gyerekeket. Egyébként pedig a 4 millió Ft-ot honnan vennék elő, ami az 5
millióhoz kellene. Nem fog szavazni, mert nem tud dönteni.
Bencze István polgármester: Egyetlen dologról kellene dönteni, arról, hogy a sportcsarnok
mögötti területre beadhatja-e pályázatát az iskola. A finanszírozásra vonatkozó kérdésben
nem kell most dönteni, mert nincs előkészítve, az egy későbbi dolog. Most arról kellene
dönteni, hogy felhatalmazza a testület a Béczi Jánost, hogy a pályázatot készítse el a
sportcsarnok mögötti területre. A pályázat reális esélye kb. 2 %. Ha abban meg tudnak
állapodni, hogy a sportcsarnok mögötti területet – sikeres pályázat esetén – ebben a formában
hasznosítják, akkor az összes többiről később döntenek, megfelelően előkészítve. Most arról
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kell szavazni, hogy a sportcsarnok mögötti területre pályázhat-e az iskola egy atlétikai pálya
kialakítására. A pályázati lehetőségből nem kellene kizárni az iskolát csak akkor, ha a
képviselő-testületnek más elképzelése van a területtel.
Varsányi Antal alpolgármester: Az eredeti elképzelést – egy tanuszodát, 20-25 méteres
medencét – fontosabbnak tart és máshol nincs erre a célra megfelelő hely.
Bencze István polgármester: A tanuszoda megvalósítására nem lát reális esélyt, ez egy
atlétikai bázis lenne, amit egy tollvonással meg lehetne szüntetni 5-10 év múlva az uszoda
érdekében. Az uszoda minimum 500 milliós beruházás, szemben a 9 milliós atlétikai pályával.
Lázár József képviselő: Ne menjenek ebbe bele, Kiskunlacházán is elkezdték, abba is
maradt, az uszodához meg kell teremteni azokat a feltételeket, ami nem két fillér. Itt egy 5-10
milliós összegről beszélhetnek, akarják, vagy nem.
Béczi János: A pontozási rendszerben a megvalósíthatóságot is pontozzák. Kérdés, hogy a 9
milliós pályázatba beleírható-e, hogy sikeres pályázat esetén ezt meg is tudják valósítani? Alá
kell támasztani, hogy a 9 milliós terveket 5 milliós pályázati támogatás mellett hogyan tudják
megvalósítani.
Bencze István polgármester: Jelen pillanatban nem.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Jelenleg van egy szerződés a DUSE-val, ez az épületre
szól, vagy a teljes területre? Ha az iskola bead egy pályázatot, azt a tankerületnek
engedélyeznie kell? Ez a terület nincs átadva a tankerületnek üzemeltetésre. Olyanra hogy
adhat be az iskola pályázatot, amit nem hasznosíthat.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az iskola akkor adhat be erre a területre pályázatot, mivel nem
iskolai intézményi terület, ha a testület dönt arról, hogy lehetővé teszi ezt az iskola számára.
A DUSE-val a sportcsarnokra nézve nincs szerződés, a sportcsarnok üzemeletetője nem a
DUSE. A sportcsarnok üzemeletetési szerződés helyrajzi számon van meghatározva. A
sportcsarnok üzemeltetője viszont nem dönthet ilyen kérdésben. Bármilyen beruházásban a
tulajdonos dönthet.
Szabó Andrea képviselő: Ki a pályázó, az iskola, vagy az önkormányzat? Az iskola
költségvetése a KLIK-től van.
Bencze István polgármester: Az iskola pályázna, a költségvetés a KLIK-től van, a KLIK
biztosan nem fogja a hiányzó összeget biztosítani. Az iskola a KLIK. jóváhagyása nélkül
pályázatot sem tud beadni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A pályázati összeg 5 millió Ft., a pályázó vállalja a hiányzó
önrészt? Ki teszi hozzá a hiányzó önrészt?
Szűcs Julianna képviselő: Azt meg tudja szavazni a képviselő-testület, hogy hozzájárul a
sportcsarnok mögötti területen atlétikai pálya kialakítására pályázat benyújtásához. Keresnek
szponzorokat és a hiányzó összeget előteremtenék.
Szabó Andrea képviselő: Ezt tudja támogatni a testület.
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Hangzavar!
Tarr-Sipos Zsuzsa: Mi az ami 5 millió Ft-ból megvalósítható lenne?
Béczi János: Pl. az iskola vizesblokkjának felújítása. A pályázat kiírásakor a testnevelési
munkaközösség összeült és a sok ötletből ezt tartották a legjobbnak, ezért kezdték el ezt
tervezni. Ha úgy értékeli a képviselő-testület, hogy ez nem megvalósítható, akkor valami
másra adják be a pályázatot. Sportolási lehetőség bővítésére, a mindennapos testnevelést
segítő minden beruházásra írták ki a pályázatot.
Bencze István polgármester: Kérdezi, hogy a DUSE vezetőivel nem beszélt, mert a DUSEnél előfordulnak TAO pénzek, esetleg a jövő évi TAO terhére.
Ha a testület úgy dönt, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához erre a területre és a
pályázatba beírják, hogy a hiányzó összegre a jövő évi TAO lenne a fedezet. A képviselőtestület nem tud arra felelős döntést hozni, hogy a 4 millió Ft. hiányzó fedezetet biztosítja. A
cél nagyon jó. Amennyiben sikeresek lesznek, összefogással, szponzorok megkeresésével,
TAO támogatással elképzelhetőnek tartja a megvalósítást.
Korona Sándor képviselő: Futni lehet bárhol a faluban, rengeteg lehetőség van, úton, füvön,
gáton, bitumenen stb. Jó pénzekért lehet szerezni mászó falat, mely az ügyességet fejleszti, a
csarnokban a falra szerelhető. Ha 5 millió Ft-ra tudnának pályázni, ezt kellene megcélozni.
Szűcs Julianna képviselő: Véleménye szerint meg kellene szavazni most, s ha bármilyen
probléma merül fel, jogilag, vagy teljesíthetetlenség miatt, akkor ezt utólag vissza lehet vonni.
A pályázatok határidősek. A rendkívüli ülésen a képviselők megkaphatják ennek
elgondolását, de ezzel ne hátráltassák a megvalósítást.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a sportcsarnok mögötti
területre az iskola pályázatot nyújtson be atlétikai pálya kialakítására, a képviselő-testület
jelenlegi ismereti szerint anyagi hozzájárulást nem tud biztosítani.
………/2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozati-javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Sportcsarnok mögött álló üres, jelenleg mezőgazdasági növényekkel betelepített
önkormányzati tulajdonban álló területre a gróf Széchenyi István Általános Iskola
pályázatot nyújtson be atlétikai pálya kialakítása céljából.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
86/2015. (VI.24.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Sportcsarnok mögött álló üres, jelenleg mezőgazdasági növényekkel betelepített
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önkormányzati tulajdonban álló területre a gróf Széchenyi István Általános Iskola
pályázatot nyújtson be atlétikai pálya kialakítása céljából.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy július 4-re a szlovákiai
Für testvértelepülésre kaptak meghívást. Nagyobb létszámú küldöttség menne, de mivel
autóbuszra nincs fedezet, így a képviselőket kéri fel, minél többen gépkocsival menjenek,
hogy a vendégszereplésre hívott Ju és Zsu Társulat tagjainak utaztatása megoldott legyen.
Kérdezi a képviselőket, ki az aki el tudna jönni.
Szűcs Julianna, Muzs János, Csikós Lászlóné képviselők jelentkeztek.
Tarr-Sipos Zsuzsa TFB. tagja: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a testületi ülés előtt
tárgyalt a kúttal kapcsolatban egy tervezővel, a másik cég is az imént jelzett vissza, hogy
tudják vállalni a tervekre az árajánlatot, így két céggel bővült az árajánlatot tevők köre.
Bencze István polgármester: Mindenképen valamennyi cégtől meg kell kérni az árajánlatot és
akár jövő héten már bizottság elé lehet vinni a megfelelő döntés meghozatala érdekében.
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a TDM-nek hétfőn lesz egy taggyűlése, ahol a TDM
jövőjéről lesz szó. A HACS tervinek kialakítására – a jelenlegi elnök – kér projekt ötleteket.
A Lieder mozgalom keretében a következő 2-3 éves időszakban 80 %-ban a vállalkozókat
fogja támogatni, az önkormányzatok feladata a vállalkozók felkarolása. Ismeretei szerint
elsősorban mezőgazdasági vállalkozásokat preferálnak, turisztika kevés van benne.
A továbbiakban tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a háziorvosi ügyelettel kapcsolatban
megérkezett Kiskunlacháza önkormányzatának döntése, miszerint elutasították Dömsöd
csatlakozási kérelmét.
Elégedetlenek az ügyelet működésével, a Morrow Medical szerződése határozatlan időre szól,
csak közös megegyezéssel tudják felbontani. A felbontás oka lehet, hogy a meglévő
szerződésnek a Morrow Medical zrt. nem tesz eleget. (pl. második autónak és második
orvosnak készenlétben kellene állnia) Kezdeményezni fogja a társulásban résztvevő
önkormányzatok polgármestereinél a Morrow Medical Zrt-vel történő ismételt tárgyalást,
hogy a szerződésben foglaltaknak tegyenek eleget.
Szabó Andrea képviselő: Az Oktatási Bizottság tárgyalt a helyi értékvédelmi rendelet
megalkotásáról, melyet javasolnak a képviselő-testületnek. Elsősorban a kulturális értékek
védelmét szolgálná ez a rendelet, ami a település számára fontos és erre kialakítanának egy
rendeleti formát. Erről mikor tudnak beszélni.
Korona Sándor képviselő: Erre jött létre a helyi fejlesztési munkacsoport. Tagjai Tarr-Sipos
Zsuzsa, Tóbisz Lászlóné, Fekete Miklós, Laczi Eszter, Bak Gáborné, Korona Sándor, Szűcs
Julianna, Muzs János. Kéri a képviselőket, valamennyien vegyenek részt a csoport
munkájában szabadidejének függvényében. Ezeket a személyeket írásban fel fogja kérni a
csoportban való közreműködésre.
Ispán Ignác képviselő: Bizottsági ülésen ismét felvetődött a gyógyszertárral szembeni árok
lefedése parkolóhelyek kialakítása céljából. Problémát okoz a parkolás, ez megoldást
jelentene.
Dabi bolt előtt sebességkorlátozást, illetve megállni tilos tábla kihelyezését javasolja,
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Bencze István polgármester: Évek óta felmerül ez az igény, megnézik, milyen formában
lehetne kialakítani a parkolót.
A Dabi bolt előtti sebességkorlátozás, illetve megállni tilos tábla kihelyezésével kapcsolatban
megkeresik a rendőrséget illetve a közútkezelőt.

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

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

