JEGYZŐK ÖNYV
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. december 14én megtartott ülésén.
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a 14 képviselőből 12 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ülésről videofelvétel készül, mely a
www.domsod.com – az önkormányzat nem hivatalos – weblapján megjelenik.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következő határozatot:
251/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
2) A polgármester tájékoztatása a két ülés között eltelt időszakban megtett
intézkedéseiről
3) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési
koncepciója
4) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének
I-III. negyedéves teljesítéséről
5) Könyvvizsgáló megbízása
6) A képviselők, és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2002.(II.6.)
rendelet módosítása- Dr. Rostás Klára képviselő önálló indítványa
7) A képviselő-testület 2007. évi munkaterve
8) A Dömsödi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési támogatása
9) Egyebek:
9.1. A dömsödi 1658 és 1342/9 hrsz-ú közterületek elnevezése
9.2. A helyi közutak közlekedési rendjének szabályozása- településen 40
km/h sebességkorlátozás bevezetése
9.3. Dömsöd, szép u. 23. sz. alatti bérlakás értékesítése
9.4.A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ dolgozói létszámának
emelésére vonatkozó intézményvezetői kérelem megvitatása
9.5. Csapadékvíz elvezető árkok tisztítására vállalkozási szerződés
megkötése
9.6. Suli-persely Alapítvány támogatási szerződés módosítása
9.7. Dömsöd, Tókert u. 2622/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
9.8.Tűzoltó Egyesület támogatási szerződés módosítása
9.9. Tájékoztatás az óvoda építési beruházás befejezéséről
9.10. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú
döntéssel meghozta a következő határozatot:
252/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatása a két ülés között eltelt időszakban megtett
intézkedéseiről
Bencze István polgármester ezt követően beszámolt a két ülés között eltelt időszak fontosabb
eseményeiről, (írásban mellékelve) melyet a jövőben napirendként kíván előterjeszteni.
Az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy a rendőrkapitányságon – a térség
polgármesterei részére – tartott tájékoztatón elmondták, hogy jelenleg 14 rendőr hiányzik a
kapitányság állományából, mely január 1-től 24 főre emelkedik. (nyugdíjazás, áthelyezés, más
területen történő elhelyezkedés) Erről a közeljövőben részletesen beszélni kell.
Az óvoda vízmintájának ötödik alkalommal vizsgált eredménye jó lett, most már nincs
akadálya annak, hogy az óvoda fogadja a gyerekeket.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
253/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló
tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Az elmúlt időszakban a bizottságok a koncepciót alaposan
áttárgyalták. A 2007. évi költségvetés konkrét számai még nem láthatók, az azonban látható,
hogy nagyon nehéz megszorító intézkedéseket kikövetelő költségvetés lesz. A 25 millió ft.
kifizetetlen számla, a 10 millió ft. működési hitel csak növeli az hiányt és előre vetíti a 2007.
év költségvetését. A jelenlegi helyzetben az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy január
végéig semmiféle újabb kifizetést nem engedélyez.
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy elég
részletes, terjedelmes szöveges anyag készült a képviselők részére, amelyben elég sok a
nyitott kérdés. Ebben az időszakban még nem költségvetést készítenek, hanem megpróbálják
bemutatni mi az ami az önkormányzatra vár, –a költségvetés és a hozzá kapcsolódó
jogszabályokban meghatározott feladatokat és tevékenységeket, amelyeket meg kell oldani.
A Településfejlesztési és a Gazdasági Bizottság közös ülésen tárgyalta a koncepciót, és
elfogadásra javasolta.
Bencze István polgármester: Az önkormányzat vezetésében felmerült a helyi adók esetleges
emelése, azonban ezt elvetették, szeretne hű maradni a választási ígéretéhez, miszerint 2007.
évben nem terveznek adóemelést.
Az újonnan megválasztott képviselőknek bemutatja Dr. Schmidt Géza szakértőt, aki a
könyvvizsgálatot végzi és az önkormányzat gazdálkodását segíti, s felkéri, hogy a napirenddel
kapcsolatos hozzászólását tegye meg.
Dr. Schmidt Géza: A koncepció nagyon sok bizonytalanságot tartalmaz, miután az
Országgyűlés még nem hagyta jóvá a költségvetési törvényt. Felhívja a figyelmet néhány
jelentős változásra ezek közül is a gépjármű adónál a számítás alapjára, melyet ezentúl két
tényező befolyásol, a teljesítmény és a gépjármű kora. A számításhoz még nem áll
rendelkezésre megfelelő információ, ezért itt is nagy a bizonytalanság. Bizonytalanságot kelt
még az energia ár, közműdíj, és az ÁFA. emelkedés, ezeknek 2007-ben mennyi a kihatása,
erre vonatkozóan sincs pontos számítás. 2007. szeptember 1-től a pedagógusoknál a kötelező
óraszámot a korány felemelte, ennek kihatása sem ismert. Ugyancsak változik a közoktatási
intézményekben szeptembertől a központi finanszírozás rendje. (ismerteti a számítás módját)
Pozitívumként említi, hogy az eddigi kötelező államháztartási tartalék a 2007. évi
törvényjavaslatban nem szerepel, 1,6 millió ft. folyó évi tartalék felszabadul. A jövő évi
költségvetésben sok múlik azon, sikerül-e az orvosi ügyeletet költségtakarékosabban
lerendezni. Felhívja a figyelmet az ÖNHIKI. – forráshiány – pályázatra, amely évek óta azért
nem eredményes Dömsöd számára, annak ellenére, hogy a működési hiány sokszorosan is
fennáll, mivel az OEP-től kapott támogatást sokszorosan meghaladta az amit ki kellet fizetni
az orvosi ügyeletért.
A koncepció a jelenlegi körülményekhez képest sok információt tartalmaz, úgy gondolja,
hogy ez a magas színvonalú előterjesztés alkalmas a döntéshozatalra, a koncepciót
elfogadásra javasolja.
Sallai Gábor képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság is elfogadásra
javasolja a 2007. évi koncepciót, csatlakozva az előző hozzászóláshoz, a színvonalas
előterjesztést megköszöni.
Lázár József képviselő: A Fórumon is elhangzott, hogy nem jönnek Dömsödre vállalkozások,
mert magas az iparűzési adó. Tudomása szerint a környező településeken is 2 % az adó
mértéke, igaz ez vagy nem?
Ha ilyen nagy mértékű a forráshiány, nem kellene hozzányúlni valamelyik helyi adóhoz?
Nem ért egyet a gépjármű adó újfajta számítási módjával, nem ért egyet azzal, hogy az új,
korszerűbb autó után magasabb az adó, mint a 20 éves autó után fizetendő adó.
Átgondolandónak tartja az ügyeleti rendszer változtatását, mert akár ráckevei, akár
kiskunlacházi központtal venne részt Dömsöd az ügyeletben, 10 millió ft. biztosan
megmaradna.
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Az értékesített ingatlanok bevételét javasolja a pályázati pénzekhez tenni, mert ahhoz, hogy
utakat, létesítményeket, bármilyen beruházást megvalósuljon, pályázati pénzek kellenek,
ahhoz pedig az önkormányzat részéről önerő szükséges.
Bencze István polgármester: Az orvosi ügyelet a januári testületi ülésen napirendre kerül és
döntés születik. Az adóemeléssel kapcsolatban: egyrészt nem akkora nagyságrendű lenne,
hogy az a jelenlegi helyzetben kisegítené az önkormányzatot a bajból, másrészt esetleg a
jelenlegi adózók száma még tovább csökkenne.
Varsányi Antal alpolgármester: Szintén kiemeli az előterjesztés magas színvonalát.
Elmondja, hogy a közoktatással kapcsolatban hamarosan össze kell ülni, s áttekinteni, mi
várható, mit lehet és kell tenni ahhoz, hogy a közoktatás színvonala és lehetősége ne
csökkenjen.
Bencze István polgármester: Az alpolgármesterrel egyetértésben úgy döntöttek, hogy január
első felében minden intézményvezetőt – akik a gyermekekkel kapcsolatban vannak –
meghívnak egy megbeszélésre, megpróbálnak előre lépni és megállapítani azt a folyamatot,
hogy a dömsödi gyerekek a szomszéd településeken folytassák általános iskolai
tanulmányaikat.
Miután a napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze
István polgármester szavazásra bocsátotta a 2007. évi költségvetési koncepciót, melyet a
Képviselő-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
254/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2007. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének I-III.
negyedéves teljesítéséről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Dr. Schmidt Géza szakértő: Kedvezőnek tűnik a teljesítés a bevételi és a kiadási oldalon
egyaránt. A félreértés elkerülése végett elmondja, hogy a hiteleknél van egy 70 milliós
nagyságrend, amely abból származik, hogy az év közben felvett hiteleket bruttó módon kell
szerepeltetni a nyilvántartásban. (Az újonnan megválasztott képviselőknek részletes
tájékoztatást ad a kötelező államháztartási tartalékról.)
A I-III. n. éves teljesítésről szóló tájékoztató a törvényi előírásoknak megfelel, kellő
információt ad a képviselő-testület részére, elfogadásra javasolja.
Sallai Gábor képviselő: A Gazdasági Bizottság is elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Varsányi Antal alpolgármester: A talajterhelési díjjal kapcsolatban leírtakat nem érti, a
rendeletbe 500 e ft. bevételt építettek be, mely 100 % teljesült, ugyanakkor a tartozás 1.103 e
Ft.,
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Talajterhelési díjat azoknak kell fizetni, akik nem
kötöttek rá az ingatlanuk előtt húzódó szennyvízcsatorna rendszerre. 2005. évi költségvetésbe
1,5 millió ft-ot terveztek, melynek egy töredéke folyt be, ezen tapasztalatok alapján
visszavették a költségvetési tervet, ez az összeg tulajdonképpen az adóhátralék összege. A
tavalyi tapasztalat alapján kisebb tervet állítottak be, ami be is folyt.
Varsányi Antal: Nem tudja, hogy ha ennyire jó lett az állampolgárok fizetési morálja, hogy
42,5 %-ra teljesültek a bírságok, vagy túl terveztek, vagy nem ellenőriztek?
Elég nagy különbség van az egyéb sajátos bevételeknél, ez mind az állami elvonások miatt
van?
Zsoldos Gáborné: Rendesen fizettek az állampolgárok.
Az egyéb sajátos bevételeknél a könyvelési program nem enged máshova könyvelni, ebből
adódik az eltérés. (részletesen ismertette)
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatót, melyet a Képviselő-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
255/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
és intézményei költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
5./ Könyvvizsgáló megbízása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető ismerteti azokat az indokokat, amelyek kötelezővé teszik
a könyvvizsgáló megbízását, egyrészt a költségvetés nagyságra, másrészt az önkormányzat
hitelállománya miatt szükséges a könyvvizsgáló megbízása. Dr. Schmidt Géza szakértő
megbízása nem új keletű és komoly segítséget nyújt a gazdálkodásban. A szakértői megbízás
négy eseményhez kötődik: az éves költségvetési rendelet véleményezése, zárszámadás
elkészítése, könyvvizsgálati szakvéleményezése, féléves és a háromnegyed éves tájékoztató,
valamint a költségvetési koncepció véleményezése. A Gazdasági Bizottság is támogatja az
előterjesztést, elfogadásra javasolja.
Bencze István polgármester: Dr. Schmidt Géza szakértő az előző évben megállapított
megbízási díj 6 %-os emelésére tett ajánlatot.
Sallai Gábor képviselő: A Gazdasági Bizottság az előterjesztéssel egyetértve, azt elfogadásra
javasolja
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
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256/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. január 1-től
2007. december 31-ig határozott időre megbízza a Dr. Schmidt Géza Bt-t
(székhelye: 1115 Budapest, Etele út 44/B9 az önkormányzat
költségvetéséhez kapcsolódó előterjesztések auditálásával, illetve
szakvélemény adásával, valamint megbízza Tóth János bejegyzett
könyvvizsgálót (1025 Budapest, Csalit u. 9.) az 1990. évi LXV, tv. 92/A92/D 00-ban meghatározott könyvvizsgálói feladatok ellátásával. Az
önkormányzat e feladatok elvégzéséért 577.500.- Ft megbízási díjat fizet a
megbízottaknak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007.01.01-2007.12.31.
6./ A képviselők, és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2002.(II.6.) rendelet
módosítása- Dr. Rostás Klára képviselő önálló indítványa
Előadó: Bencze István polgármester
Dr. Rostás Klára Ügyrendi Bizottság elnöke: Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az
előterjesztés készítését egy közvélemény kutatás előzte meg, napirendre kerülését az
indokolja, hogy az alakuló ülésen – amikor is erről dönteni kellene – nem történt meg.
Előzetesen a Településfejlesztési Bizottság és a Gazdasági Bizottság is tárgyalta ezt a kérdést,
és állást is foglalt. Az állásfoglalás megosztott volt, míg a Településfejlesztési Bizottság
támogatta az előterjesztést, a Gazdasági Bizottság más álláspontot képviselt, mégpedig azt
javasolta, hogy a döntést a januári ülésre halassza el a képviselő-testület.
Varsányi Antal alpolgármester: Az adatokat pontosítani szükséges, egyes képviselők nem
szerepelnek bizonyos bizottságokban, más képviselőket pedig olyan bizottságokban
szerepeltetik, amelynek ténylegesen nem tagjai. A nehéz gazdasági helyzetben ezt egy szerény
mértékű tiszteletdíjnak tartja, magasabbat nem tart helyesnek, és azt sem helyeselné, ha nem
állapítanának meg tiszteletdíjat. A tiszteletdíj felhasználásáról minden képviselő maga
dönthet.
Javasolja a bizottsági tagságok pontosítását, és a tiszteletdíjakról most dönteni, hiszen azt be
kell tervezni a költségvetésbe.
Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke: Személy szerint nem a tiszteletdíj ellen van, azt
javasolja, hogy legyen tiszteletdíj, de a mértékét a januári ülésen, a költségvetési számok
ismeretében határozza meg a testület.
Bencze István polgármester: Tizenkét év képviselői tagsága alatt csak az utóbbi néhány
évben határozott meg a képviselő-testület tiszteletdíjat, amelyet a képviselők többsége
különféle civil szervezetek részére ajánlott fel támogatásként.
A jelenleg ajánlott tiszteletdíj mértékét nem érzi nagynak, erkölcstelennek, a szomszéd
településeken ismereti szerint nagyságrendileg nagyobb tiszteletdíjjal dolgoznak. Egyetért
azzal, hogy a mai ülésen szülessen döntés, az előterjesztés szerinti mértékkel egyetért.
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dr. Szabó Gáborné képviselő: Egyetért azzal, hogy döntsenek a tiszteletdíjról, hogy a
képviselők el tudják dönteni, mire használják, illetve ajánlják fel.
Dr. Vörös Andrea jegyző: Felhívja a figyelmet arra, hogy tartalmaz a rendelet-tervezet
alternatív javaslatokat, amelyeket az Ügyrendi Bizottság nem véleményezett. Ez részben a
rendelet hatályba lépése, illetve alkalmazásának kezdő időpontja. Az alternatív javaslat arra
vonatkozik, hogy lehetőséget biztosít-e az önkormányzat a képviselők részére a könyvtári
szolgáltatás és az ott elérhető Internet térítésmentes használatára.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a képviselők részére
legyen tiszteletdíj a táblázatban feltüntetett mértékben.
A fenti javaslatra 9 képviselő igennel szavazott, 1 képviselő nemmel szavazott, 2 képviselő
tartózkodott.
Bencze István polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet alkalmazásának idejére
elhangzott javaslatot, miszerint rendelet 2007. január 1-től lép hatályba, azonban alkalmazását
2006. október 1-től határozza meg.
A képviselő-testület a javaslattal 10 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás ellenében
elfogadta.
A képviselő-testület a fenti szavazati arányban megalkotta rendeletét:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-tesületének
26/2006.(XII.20.) rendelete
A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági
tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2002.(II.6.) rendelete módosításáról
7./ A képviselő-testület 2007. évi munkaterve
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a
Sportcsarnok vezetője kéri a januári ülésre napirendként felvenni a Sportcsarnok működéséről
szóló tájékoztatóját, s ezzel egyidőben a bérleti díj módosítását. Elmondja továbbá, hogy az
önkormányzatnak vannak kötelezően tárgyalandó témái, melyet minden évben napirendre kell
tűzni. Ezen váz köré kell építeni a 2007. évi programot is.
A munkatervet a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Varsányi Antal alpolgármester: Nem tartja szerencsésnek az oktatási intézmények
beszámolóját májusban, hiszen még nincs vége a nevelési évnek, nehéz beszámolni egy
befejezetlen évről, fél hónappal a tanév vége előtt. Ideálisabb lenne a június 27, akkor viszont
összecsúszik az igazgató választással, bár a két napirend nem zárja ki egymást.
Dr. Vörös Andrea jegyző: A két napirend külön időpontban történő tárgyalásának oka, hogy
két intézményvezető részére is kényelmetlen lehet, hogy az igazgatói pályázat elbírálásával
egyidejűleg készítse el a beszámolót, továbbá úgy gondolja, hogy a pályázat elbírálásánál
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segítség lehet, ha az intézményvezető az intézmény munkájáról az igazgató választás előtt
tájékoztatja a testületet. Az intézményvezetői pályázatnak ugyanis része a vezetői program is.
Természetesen akár rendkívüli ülés összehívására is van lehetőség.
Mészáros Pálné iskola igazgató: Ha májusban számolna be az intézmény, már a hónap elején
el kellene készíteni a beszámolót, hogy a bizottság is véleményezze. Véleménye szerint is
ideálisabb lenne a júniusi ülés a beszámolásra.
Lázár József képviselő: A Népjóléti Bizottság ülésen ismét felmerült a „Dömsöd
Díszpolgára” cím adományozása. Elő kellene készíteni, kidolgozni, hogy milyen kritériumai
lennének a cím adományozásának. Javasolja, hogy május 1-én – a Dömsödi Napokon –
kerüljön átadásra.
Bencze István polgármester: A Díszpolgári címről szóló rendelet-tervezet tárgyalását a
március ülésen javasolja napirendre tűzni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a munkatervet az elhangzott kiegészítésekkel és
módosításokkal együtt, melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
257/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évi
munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ A Dömsödi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési támogatása
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta,
a kisebbségi önkormányzat kérését támogatta. A támogatás mértékéről a 2007. évi kondíciók
ismeretében döntenek.
Bencze István polgármester: Egyetért a Gazdasági Bizottság javaslatával. Akkor tud
megnyugtató döntést hozni, ha a kisebbségi önkormányzat konkrét tervei ismertté válnak.
(kidolgozva: milyen célra, mennyit stb.)
Szabó Andrea képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy ismerve a kisebbségi
önkormányzat vezetőjét és tagjait, komoly elhatározással állnak a munka előtt. Bizonyíték
erre például az is, hogy komoly felkészüléssel színvonalas rendezvénnyel, telt ház előtt
szervezték meg a Mikulás programot.
A kisebbségi önkormányzat minimális pénzből – 640 ezer ft-ból – gazdálkodhat. A legtöbb
önkormányzat ehhez hozzá tesz még ugyanennyi összeget. Dömsöd nagyközség jelenlegi
anyagi helyzetét ismerve nem oldható meg, hogy ugyanennyit hozzá tegyen, de
mindenképpen támogatásra javasolja. Egy meghatározott összeggel egészítsék ki a
költségvetésüket, ez a gesztus segítené őket abban, hogy eredménnyel és kedvvel végezzék
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megkezdett munkájukat. Az önkormányzat vegye komolyan ezt a kezdeményezést, amibe a
kisebbségi önkormányzat belefogott, s ne csak elviekben, de – ha csak egy kis mértékben is –
anyagilag is támogassák.
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy a támogatás mértékére a 2007. évi költségvetés
tárgyalásakor térjenek vissza. Részt vett a kisebbségi önkormányzat által szervezett télapó
ünnepségen, ahol valóban fegyelmezett viselkedtek. Első lépés, segítséget fognak adni, ezen
az úton kell tovább haladni.
Lázár József képviselő: Még most nem tudja eldönteni, jó vagy nem jó a cigány kisebbségi
önkormányzat léte. Anyagukban írják, hogy szívesen részt vennének a községi ünnepségeken
(március 15. augusztus 20.) eddig sem voltak kirekesztve, bármikor bárki részt vehet ezeken a
rendezvényeken. Az előterjesztésben ugyancsak vázolják terveiket, szakkörök indítása,
táboroztatás, anyák napja műsor, és a Roma Kulturális Nap létrehozása, ezek mind-mind
olyan programok, amelyre véleménye szerint pályázatokat lehet benyújtani, s ezen
pályázatokon meg lehet duplázni a költségvetésükben szereplő 640 e Ft-ot.
Szeretné, ha a klubdélutánok rendezését megindokolná, legalább 10 klubdélután szerepel a
programban, ezeket mire szeretnék felhasználni?
Faragó Edit a kisebbségi önkormányszat elnöke: Az utcán lézengő roma gyerekeket
szeretnék összegyűjteni és számukra értelmes elfoglaltságot biztosítani a klubdélután
keretében.
Varsányi Antal alpolgármester: Javaslata, hogy ebben a kérdésben a január testületi ülésen
döntsenek. Javasolja továbbá, hogy a kisebbségi önkormányzat tagjainak egy bizottsági
tagsági mértékű tiszteletdíjat javasol megállapítani.
Kedvezőtlen tapasztalat, hogy néhány roma férfi a település központjában csúnyán inzultálja
akár a roma, akár a magyar származású nőket. Kéri, hogy a kisebbségi önkormányzat tagjai az
ilyen jellegű problémákban is nyújtsanak segítséget oly módon, hogy próbáljanak hatni ezekre
az emberekre.
Bencze István polgármester: Pályázattal kapcsolatban, mint ismert a Pannon-Fejlesztő Kft.
figyeli és írja az önkormányzat pályázatait. Megbeszélték, hogy kiemelt figyelemmel kísérjék
azokat a pályázatokat, ahol a romák és az önkormányzat együttesen tudnak pályázni.
A cigány kisebbségi önkormányzat megalakulását követően kapott egy ígéretet arra
vonatkozóan, hogy próbálnak segíteni a közbiztonság normalizálásában ez egy kicsit elaludt,
erre ismét vissza kell térni. A téli időszak beköszöntével szaporodnak a betörések, ezt jó lenne
visszaszorítani. Érdekük ez a romáknak is, hogy a viselkedésük alapján ne általánosítsanak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a költségvetés
tárgyalásakor döntsenek a roma kisebbségi önkormányzat részére nyújtandó támogatás
mértékéről.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
258/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évre készített programtervét
támogatja. A kisebbségi önkormányzat költségvetési támogatásáról az
önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet keretében dönt.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. január
9./ Egyebek:
9.1. A dömsödi 1658 és 1342/9 hrsz-ú közterületek elnevezése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja a Településfejlesztési
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a Településfejlesztési Bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
259/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a
71/1989.(VII.4.)MT. rendelet 3.§ g.) pontjában biztosított jogkörében
eljárva, Dömsöd nagyközség közigazgatási területén az alábbi közterületet
nevezi el:
- a dömsödi 1658 hrsz-ú közterületet (közút) Papp József utca.
Felelõs: jegyző
Határidõ: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
260/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a
71/1989.(VII.4.)MT. rendelet 3.§ g.) pontjában biztosított jogkörében
eljárva, Dömsöd nagyközség közigazgatási területén az alábbi közterületet
nevezi el:
- a dömsödi 1342/9 hrsz-ú közterületet (közú) K Nagy László, vagy Kiséri
Nagy László utca néven nevezi el. A névhasználat vonatkozásában a család
(legközelebbi élő hozzátartozók) véleménye az irányadó.
Felelõs: jegyző
Határidõ: azonnal
dr. Szabó Gáborné képviselő javasolja, ha a Dömsödi Hírnökben megjelennek ezek az
utcaelnevezések, mindkettőjük életéről egy rövid tájékoztatót célszerű lenne közzé tenni.
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9.2. A helyi közutak közlekedési rendjének szabályozása- településen 40 km/h
sebességkorlátozás bevezetése
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: A 40 km-es sebességkorlátozást a település teljes hosszára a
dabi lakosok – mintegy 100 aláírással – ellátva kezdeményezték. A javaslatot
megfontolandónak tartja azért is, mert a dunaújvárosi híd átadását követően vélhetően megnő
az 51-es út forgalma (sóderbányákból sóderszállítás stb.)
Varga László műszaki főelőadó: A 40 km-es sebességkorlátozást a Településfejlesztési
Bizottság a település teljes hosszára nem javasolja, viszont az Ady Endre úttól a közigazgatási
határig igen, ez 9 db tábla kihelyezését jelenti. Javasolja továbbá a bizottság a dabi
buszmegállónál gyalogos átkelő felfestésének költségeit felmérni, mert a gyalogos átkelő is
lassítaná a forgalmat, ezáltal a biztonságot növelné.
Bencze István polgármester: A dabi buszmegállóban gyalogos átkelő hely kialakítása
(felfestés stb.) milyen költségekkel járna?
Varga László: Az OMK-nál évekkel ezelőtt létesített gyalogátkelő hely költsége kb. 200 e Ftba került, az 51-es úton legalább ennyi, vagy még több, hiszen a kiemelt közvilágítás
létrehozása megnöveli a költségeket. (tervezés, festés, közvilágítási oszlopok felállítása, tábla
kihelyezés stb.)
Patonai Istvánné képviselő: Közvélemény kutatást végzett a lakosság körében, a
megkérdezettek közül senki sem támogatja a 40 km. sebességkorlátozást. Az 50 km-es
sebesség megfelelő lenne, ha ezt betartanák, a betartatásra kell törekedni. A zeneiskolánál és a
kritikus helyeken indokolt a 40 km-es tábla kihelyezése.
A Pósa Lajos utcától lefelé a csatornafedelek mélyen ülnek az aszfaltba, amelybe ha belehajt
az autó, hatalmas zajjal és rezgéssel jár, ez okoz problémát az 51-es út lakóinak. Ez több éve
húzódó probléma, jó lenne megoldani.
Az 51-es úton esetleg lassító szigetek kialakításával is rá lehetne kényszeríteni a
járművezetőket a sebesség csökkentésére.
Indokoltnak tartaná a dabi buszmegálló épülete helyett másik buszváró elhelyezését, továbbá
indokolt lenne egy öböl kiépítése, mert ha bent áll egy autóbusz, nem belátható a
kereszteződés, nagyon balesetveszélyes.
Lázár József képviselő: Dabon a lefelé közlekedő járatok megállóját célszerű lenne
áthelyezni pl. az Ady Endre utcába, vagy az 51-es út másik szakaszára, mert balesetveszélyes.
Csatorna fedelekkel kapcsolatban valóban sokszor hangzott el panasz, lehet, hogy a
csapadékvíz elvezető fedele nincs egy szintben.
40 km-es sebességkorlátozást nem tartja jónak, megfelelő az 50 km-es, a betartását kell
ellenőrizni és büntetni azt, aki nem tartja be.
A gyalogátkelő hely kialakítása közel 1 millió ft-ba kerül, nem biztos, hogy a gyalogosok
igénybe veszik. Dömsöd központjában is a lámpa és a gyalogátkelő hely ellenére össze-vissza
kelnek át az úttesten.
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Bencze István polgármester: A dabi buszmegállóban kialakítandó gyalogátkelő egyetlen
indoka, hogy a gépkocsivezetők zebra láttán csökkentik a sebességet.
Egyetért a Településfejlesztési Bizottság azon javaslatával, hogy az 51-es út teljes hosszát ne
korlátozzák le 40 km. sebességre. A rendőrségen kapott tájékoztatás szerint a kapitányságnak
nincs trafipaxa és 2007-ben sem várható. Abban lehet esetleg gondolkodni, aminek szintén
anyagi kihatása van, hogy a falu határában egy sebességmérő készüléket felállítani, amely
tájékoztatja a gépkocsivezetőt a haladás sebességéről.
Csikós Lászlóné képviselő: A Dabi krt-ról kihajtva jobbra a buszmegállóban álló autóbusztól,
balra pedig a virágüzlet, illetve söröző előtt álló járművektől nem lehet kilátni egyik irányba
sem. Véleménye szerint a gyalogátkelő kialakítása mindenképpen lassítaná a forgalmat.
Bencze István polgármester: Egyetért a Településfejlesztési Bizottság javaslatával, de a
bevezető szakaszra a 40 km-es táblát kihelyezését indokoltnak tartja.
Balogh László Levente képviselő: Ahol buszmegálló van, ott zebra mindenképpen
szükséges, hisz ott gyalogosok kelnek át az úttesten. Nem tartja luxusnak a gyalogos átkelő
kialakítását, azt támogatja és nem csak a Dabi buszmegállónál, hanem a Pósa Lajos utcai
buszmegállónál is.
Varsányi Antal alpolgármester: Szintén nem javasolja a 40 km-es tábla kihelyezését, hisz
nem attól oldódik meg a probléma, hanem attól, ha gyakrabban ellenőriznek és
szankcionálnak. Véleménye szerint a magyar rendőrség nem működik jól, kevés az utcán lévő
rendőr. Dömsödön különösen rossz a helyzet a szabálytalan parkolás vonatkozásában is.
dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Ugyancsak felmerült a Településfejlesztési Bizottság ülésén
az esetleges tengelysúly mérés szükségessége is, a túlsúlyos teherautókat kellene kiszűrni, az
út a túlsúlyos autóktól megy tönkre.
Szabó Andrea képviselő: Egyetért azzal, hogy az 51-es úton valamennyi buszmegállónál ki
kell alakítani a gyalogos átkelőket, esetleg pályázati lehetőséget keresni rá. Javasolja, hogy az
51-es út teljes szakaszán vizsgálják meg a gyalogosátkelő szükségességét. Javasolja továbbá a
Zeneiskola előtt is mérjék fel a gyalogosátkelő szükségességét, a nagyszámú
gyermekforgalom ezt indokolttá teszi. A gyalogosátkelők kialakítása több ponton csökkentené
a gépjárművek sebességét.
Balogh László Levente képviselő: Nem lehetne radarkontroll táblát kihelyezni, amely esetleg
lassítaná a forgalmat?
Patonai Istvánné képviselő: Miután a rendőrségnek nincs pénze trafipax beszerzésre, nem
lehetne, hogy az 51-es út menti települések önkormányzatai összefognának és a rendőrségnek
anyagi támogatást nyújtva közösen vásárolnának ilyen készüléket és felváltva működtetnék a
településeken?
Bencze István polgármester: Szóba került már a polgármesterek között.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a település bevezető szakaszára, a településjelző
táblától az Ady E. utca sarkáig 40 km-es sebességkorlátozó táblákat kell kihelyezni.
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A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében
meghozta a következő határozatot:
261/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település
belterületén az Ady Endre úttól Tass irányába Dömsöd közigazgatási
határáig az 51 számú főúton indokoltnak tartja a 40 km/h
sebességkorlátozást.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat
végrehajtásáról a közút kezelőjénél intézkedést kezdeményezzen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja Szabó Andrea módosító javaslatát a
gyalogos átkelőkre vonatkozóan, oly módon, hogy meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy
az 51-es főúton hol indokolt gyalogos átkelő kialakítása, és erről a költségvetés tárgyalásakor
szülessen döntés.
262/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az 51 számú főút Dömsöd
belterületét érintő szakaszán a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében
hol célszerű gyalogátkelő helyet létesíteni.
Felelős: jegyző
Határidő: 2007. február
Lázár József képviselő: Javasolja a Lila virágbolt előtt esetleg megállni tilos jelzőtábla
kihelyezésének megvizsgálását, mert az üzlet előtt megálló autók akadályozzák a Dabi krt-ról
kihajtó járműveket a kilátásban.
Bencze István polgármester: Megvizsgálják a lehetőségét.
Csikós Lászlóné képviselő: A Dabi krt-on a csatorna fedelek nem megsüllyedtek,
ellenkezőleg, kiemelkednek az út szintjéből, ugyanolyan balesetveszélyes, mint a besüllyedt
csatorna fedelek.
9.3. Dömsöd, szép u. 23. sz. alatti bérlakás értékesítése
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az előterjesztést a
Településfejlesztési Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyaránt megtárgyalta. Mindkét
bizottság javasolja a bérlakás értékesítését 2.845 e Ft. összegben.
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Lázár József képviselő, mint a Népjóléti Bizottság elnöke: Ismerve a család szociális
helyzetét, kérdezi, hogy biztosítottnak látják-e a képviselők, hogy ez az összeget a vevők be
tudják fizetni?
Varsányi Antal alpolgármester: Arról kell dönteni, hogy értékesíti-e az önkormányzat az
ingatlant vagy sem.
Bencze István polgármester: A megvásárláshoz hitelt kívánnak igénybe venni. Csak abban az
esetben tudják megvásárolni, ha találnak olyan pénzintézetet, aki ilyen mértékű hitelt nyújt
számukra.
Bencze István polgármester: Szavazásra bocsátja a Szép utca 23. sz. alatti bérlakás
értékesítésére vonatkozó előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
263/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő Dömsöd Szép utca 23. szám alatti (1756/37 hrsz )
önkormányzati bérlakást eladja Pokornyik István és Álló Edina Dömsöd, Szép u.
23. szám alatti lakosok részére. Az ingatlan vételára bruttó 2.845.000.-Ft, azaz
Kettőmillió-nyolcszáznegyvenötezer forint, melyet a vevők az adásvételi szerződés
megkötésekor egy összegben fizetnek meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Felelős: jegyző
Határidő: 2007. február

9.4.A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ dolgozói létszámának emelésére
vonatkozó intézményvezetői kérelem megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Az előterjesztést mind a Gazdasági, mind a TFB. tárgyalta,
mindkét bizottság álláspontja az volt, hogy a kérelemről így nem lehet dönteni, részletesen
kidolgozott indokolást nyújtson be a OMK. igazgatója.
A Bizottságoknak ki kell munkálni, s döntésre előkészíteni a testület elé.
A kellően alátámasztott előterjesztés elkészítéséig a döntés elnapolását javasolja.
A Képviselő-testület az előterjesztett javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következő határozatot:
264/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés
tárgyalását 2007. januári ülésére elnapolja, egyúttal felkéri Csikós Lászlónét a
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ vezetőjét, hogy az intézményi a
létszám bővítésére vonatkozó kérelmét részletes szakmai indokolással egészítse ki.
Felelős: Csikós Lászlóné OMK. igazgató
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Határidő: 2007. január 15.

9.5. Csapadékvíz elvezető árkok tisztítására vállalkozási szerződés megkötése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés mellékelve)
Bencze István polgármester: A képviselő-testület november 29-i ülésén döntött arról, hogy
Jakab Gusztáv vállalkozótól részletes árajánlatot és munkaleírást kér közterület karbantartási
munkálatokra. Jakab Gusztáv ajánlatát benyújtotta, melyben részletesen ismertette az
547.000.-Ft.-ot takaró egyes munkafázisokat.
Megkerestek szakembereket és véleményüket figyelembe véve ez az ár elfogadható. Ezek
olyan feladatok, amelyeket a későbbi csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kivitelezése
előtt mindenképen el kell végezni.
Javasolja a részletezett feladatokkal Jakab Gusztáv vállalkozót megbízni.
Lázár József képviselő: Felvetődött, hogy jó lenne a rézsüt és a csatornát gondozni. Van-e
lehetőség arra, hogy a régi gázcsere telepig ezt megoldják.
Az elmúlt ciklusban már felvetődött, jó lenne megvizsgálni a csapadékvíz elvezető rendszert
Kiss Imre ingatlanától lefelé és visszafelé a Dobos boltig. A csatorna szintje esőzés
alkalmával nem emelkedik, feltételezhetően el van tömődve, nem tölti be funkcióját.
Ispán Ignác képviselő: Ugyanez a probléma a Csides köznél is, ott befolyik a víz a
csapadékelvezető rendszerbe, de a Kisdunába már nem folyik ki.
Bencze István polgármester: A vállalkozóval olyan megállapodást kötöttek, hogy a Dobos
bolttól a holt ágig kitakarítja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta Jakab Gusztáv vállalkozóval a vállalkozási szerződés
megkötésére tett javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
265/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy kössön vállalkozási szerződést Jakab Gusztáv vállalkozóval az
alábbi feladatok elvégzésére.
A dömsödi 14 hrsz. alatti ároknak a szabadság úti csatlakozó áteresztől, a Kisdunához csatlakozó átereszig, és az ott lévő műtárgyig eső szakaszán:
- a csatorna, illetve árok tisztítása, nád és bokrok irtását,
- a gátra felhordott szemét elszállítása,
- a csatornákból a benne lévő hulladék elszállítása,
- a védgáton a bokrok kiirtása, a sitt illetve egyéb hulladék elszállítása,
- a védgát oldalának lekaszálása, összetakarítása, szemét elszállítása,
- az árok kifolyó, áteresz melletti föld, sitt, szemét összetakarítása, elszállítása
- a csatlakozó zsilipek kitakaírtása
- a csatlakozó zsilipek mellé kihordott szemét takarítása, a nád és bokrok irtása.
A vállalkozó részére a fenti munkák elvégzéséért az önkormányzat bruttó
547.000.- Ft. Vállalkozási díjat fizet.
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Felelős: polgármester
Határidő: a vállalkozási szerződés megkötésére 2006. december 22.

9.6. Suli-persely Alapítvány támogatási szerződés módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
266/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Suli-persely Alapítvány
támogatási szerződés módosítási kérelmét elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
A Suli-persely Alapítvány 2006. évi önkormányzati pályázati támogatásának
elszámolási határideje 2007. december 31. napjára módosul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződést
módosító szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződés módosítására 2006. december 31.

9.7. Dömsöd, Tókert u. 2622/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta,
javasolja az adás-vételi szerződés megkötését. Az ingatlan vételárát 1000.-Ft/m2-ben –
összesen 648.000.-Ft.ban javasolja meghatározni, melyre a vevő részletfizetést kér.
A kérelmet a Gazdasági Bizottság is támogatja.
Dr. Rostás Klára képviselő: Javasolja, hogy a tulajdonba adást kössék a teljes vételár
kifizetéséhez.
Dr. Vörös Andrea jegyző: Természetesen, ez minden hasonló esetben így történik.
Szabó Andrea képviselő: Javasolja az értékesítést. Igyekvő család, 4 kisgyermekkel, komoly
szándékuk van az építkezésre.
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az ingatlan értékesítésre vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
267/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete eladja az önkormányzat
tulajdonában lévő dömsödi 2622/2 hrsz-u belterület (Tókert utca) beépítetlen
terület megnevezésű 648 m2 nagyságú ingatlant Horváth István és felesége
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2344.Dömsöd Tókert utca 12. szám alatti lakosoknak . A képviselő-testület az
adásvételi szerződés tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
Az ingatlan vételára 1000.-Ft/m2 , azaz összesen 648.000.-Ft, melyet a vevők
részletekben fizetnek meg, oly módon, első részletet 100.000.-Ft összegben az
adás-vételi szerződés aláírásának időpontjában, a fennmaradó részt 21. hónapig
havi egyenlő részletben havonta fizetik meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződés aláírására 2007. január 31.

9.8.Tűzoltó Egyesület támogatási szerződés módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester: A Tüzoltó Egyesület is hasonló kéréssel fordult a képviselőtestülethez, a 2006-ban elnyert támogatás 2007. évben szeretné felhasználni, és a támogatási
szerződést eszerint módosítani.
Ispán Ignác képviselő, tűzoltó egyesület elnöke: Légzőkészüléket szeretnének vásárolni a
támogatáson elnyert pénzösszegből.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következő határozatot:
268/2006.(XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület támogatási szerződés módosítási kérelmét elfogadja és az alábbi
határozatot hozza:
A Dömsödi Tűzoltó Egyesület 2006. évi önkormányzati pályázati támogatásának
elszámolási határideje 2007. december 31. napjára módosul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződést
módosító szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződés módosítására 2006. december 31.

Dr. Vörös Andrea jegyző az alábbiakban tájékoztatta a képviselő-testületet a civil
szervezetek önkormányzati támogatásának rendszeréről. Elmondta, hogy a képviselőtestületet megalkotta a civil szervezetek önkormányzati pályázati támogatási rendszerének
szabályait, melyet minden képviselő a mai ülésen kézhez kapott. Minden évben a költségvetés
elfogadását követően írja ki az önkormányzat a pályázatot a civil szervezetek támogatására,
majd márciusban történik a bírálat. A képviselőktől már a januári testületi ülésre javaslatokat
várnak a jövő évi támogatási célok meghatározására.
Orosz Lajosné óvoda vezető Bencze István polgármester felkérésére tájékoztatta a
képviselőket arról, hogy az ÁNTSZ. munkatársa meghozta az óvoda jó vízminta eredményét,
nem lenne tehát akadálya az óvoda megnyitásának. Október eleje óta várják a nyitás napját,
mégis azt kéri, járuljon hozzá a testület, hogy január 1-től fogadjon gyermekeket az óvoda.
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A téli szünet előtt 4 munkanap van, nem tartaná pedagógiai szempontból jónak, ha a
gyermekeket – akik október 16. óta egy csoportban együtt készülnek műsorral a karácsonyi
ünnepségre,– megbolygatnák és négy napra új csoportba kerülnének. A dabi óvodából 28
gyermek kerülne át a Dózsa Gy. úti óvodába.
229 beírt gyermek van, akiket január 2-án felkészülten várnak és tudnak fogadni. Ez a négy
nap nem alkalmas sem a beszoktatásra, sem az ünnepi készülődésre, szakmai szempontból
nem javasolják, hogy kinyissanak erre a négy napra.
Bencze István polgármester: Elfogadja, hogy szakmailag nem helyes, de a dömsödi
embereknek is eleget kell tenni azzal, hogy az első adandó alkalommal ki kell nyitni
bármilyen körülmények között is az óvodát. Kéri az óvoda kollektíváját, hogy ezért tegyen
meg mindent.
Madarász Mária óvonő: Egymás után jelzik a szülők, hogy erre a négy napra már nem
hozzák el a gyerekeket, nem lesz az óvodában gyerek. A bizonytalanság problémát jelent az
étkeztetésnél, a konyha felé történő létszámjelentésnél is. Egyébként a konyha is bezár.
Orosz Lajosné: Egy köztes megoldásra vonatkozó javaslata, hogy akik a dabi óvodába jártak,
azokat fogadják hétfőtől, az összes többi gyerekeket pedig január 2-tól.
Bencze István polgármester: Olyan hatalmas csúszások voltak a nyitással, hogy ennyivel
tartoznak a dömsödieknek, akik várják, hogy az első alkalommal amint lehet kinyit az óvoda.
Varsányi Antal alpolgármester: Álláspontja, hogy mindenki számára nyissák meg az óvodát,
ne csak a dabi óvodába jelenleg járó gyerekek számára, ha csak fél napra is.
Nap, mint nap többen érdeklődnek, várják az óvoda nyitását.
Bencze István polgármester: Ha étkeztetési probléma van, elfogadja, ha csak fél napra is, de
meg kellene nyitni az új óvodát az igénylők számára.
dr. Siketné Gém Andrea óvónő: Szakmailag indokolta a csoport megbontásának hátrányait.
Elmondta, hogy a gyermekek lelki sérülése, mely a csoport bontással és néhány napra új
környezetbe történő áthelyezésével biztosan bekövetkezne. A gyermek lelki nyugalmnál
véleménye szerint nem lehet fontosabb semmi.
Balogh László Levente képviselő: Teljesen megérti az óvónők szakmai érveit, egyet is ért
azzal, de a szülők más oldalról nézik. Lehet, hogy nem fogja bevinni 2-3 napra a gyermeket,
de már 2 hónapja naponta várják a nyitást.
Szabó Andrea képviselő: Igazat ad az óvónőknek abban, hogy szakmai szempontból, a
felkészülés szempontjából négy napra nem optimális egy új óvodába bekerülni. Azt is tudja,
hogy szorít az elvárás a szülők részéről, többségüknek gondot jelent a gyermekek elhelyezése
erre a pár napra is, valamilyen ügyeleti megoldást kellene keresni. A gyermekek
szempontjából az óvónők álláspontjával ért egyet.
Patonai Istvánné képviselő: Ezen a három-négy napon már érdemes vitázni, ha hetek
lennének hátra az évből, akkor megértené, de pár napért nem érdemes. Egyetért azzal, hogy
január 2-án teljes üzemmel induljon az új óvoda.
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Varsányi Antal alpolgármester: Megérti a szakmai érveket. Hagyni kellene mindent a Dabi
óvodában úgy, ahogy elképzelték, de az új óvodát is megnyitni, csökkentett kapacitással,
megadni a lehetőséget azoknak, akik esetleg erre a párt napra igénybe kívánják venni.
Évek óta gond volt az óvodai férőhely hiány, most minden probléma elé helyezve megtörtént
a bővítés, elvárják, hogy az óvónők is gondolkodjanak egy elfogadható megoldáson.
Lázár József képviselő: Van egy szakmai véleménye és van egy szülői vélemény, ezt kellene
összehangolni. Szakai szempontból az óvónők véleményével ért egyet. Megfontolandó, hogy
szabad-e megbolygatni 4 napért egy közösséget úgy, hogy azzal hosszú idők munkáját teszik
tönkre.
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Javaslata, hogy akik eddig a dabi óvodába jártak, erre a
négy napra már maradjanak ott, akik pedig nem jártak eddig óvodába, azoknak kell
valamilyen ügyeleti lehetőséget biztosítani.
Mészáros Pálné iskola igazgató az óvodavezető és az óvónők véleményét erősíti meg. Aki
eddig nem volt közösségbe, most bekerül egy ügyeleti csoportba, majd január 2-án egy újabb
közösségbe, egy újabb óvónőhöz. Rövid idő alatt két nagy változás, biztosan törést jelent a
gyermeknél.
Bencze István polgármester: Megértve a szakmai érveket, továbbra is fenntartja álláspontját,
de elfogadja, hogy január 2-án nyisson az óvoda.
Patonai Istvánné képviselő: TFB. ülésen felvetődött, hogy jó lenne ha kapna a képviselőtestület egy tájékoztatást az óvoda beruházás kapcsán, hogy mi az ami nem valósult meg a
tervezetthez képest, mi az ami hiányzik stb.
Bencze István polgármester: A következő ülésre készítenek egy tájékoztatást.
A továbbiakban zárt ülésen hatósági ügyeket tárgyalt a képviselő-testület. (Külön
jegyzőkönyvben rögzítve.)
Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.
Kmf.

Bencze István
polgármester

Dr. Vörös Andrea
jegyző
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