JEGYZŐK ÖNYV
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat.
Külön köszönti Dr. Schmidt Géza szakértőt. Megállapítja, hogy valamennyi képviselő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következő határozatot:
24/2008.(II.14.)Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2) A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszakban megtett
intézkedéseiről
3) Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetése
4) A helyi civil szervezetek 2008. évi költségvetési támogatása
5) A Hajós kastély hasznosítására benyújtott ajánlat elbírálása
6) A XIV. Dömsödi Napok rendezvény előkészítése
7) A Gróf Széchenyi István Általános Iskola ökoiskola pályázata
8) A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása (zárt ülésen)
9) Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása (zárt ülésen)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú
döntéssel meghozta a következő határozatot:
25/2008.(II.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 tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
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Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy szennyvízcsatorna
tulajdonközösség február 22-én pénteken ül össze, amikor is döntenek arról, hogy mely
vállalkozót bízzák meg a Keve-Víz kft. teljes körű átvilágítását.
Balogh László Levente képviselő kérdezi, hogy a mi történt a Gyertyaláng Kft-vel?
Bencze István polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Gyertyaláng Kft. ügyvezetője,
Szegedi Pál elhunyt, a cég vezetését felesége és leánya vették át, akik a kötelezettségeket
továbbra is vállalják.
Lázár József kérdezi, hogy nem lehetne csökkenteni a temetési költségeket?
Bencze István polgármester: A megbeszélésen az hangzott el, hogy emelni szeretné a
szolgáltatási díjakat. A közeljövőben tárgyalja képviselő-testület a napirendet és ott
visszatérnek erre.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület
egyhangú döntéssel meghozta a következő hatátrozatot:
26/2008.(II.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./ Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester elöljáróban elmondja, hogy a tervezet szerint az önkormányzat
költsége az idén eléri az egy milliárd ft-ot, ez a nagy lépés annak a hitelnek köszönhető,
amellyel be lett állítva az útpályázat. Nagyon szoros költségvetés van a képviselők előtt, de
szövegében táblázatában – a szokáshoz híven - egy jól kidolgozott anyag.
Dr. Schmidt Géza szakértő: Megállapítja, hogy rendkívüli precíz, megbízható, pontos
előkészítő munka jellemezte a költségvetési rendelet-tervezet kidolgozását. Egyrészt a
központi irányszámok, állami támogatások, személyi jövedelemadó, tapasztalati adatok
figyelembevétele, alapos és előre látó tervező munka eredménye, amit a képviselők kézhez
kaptak. Egy gondot fedezett fel, ez pedig a tartalék hiánya. Ismételten egy nehéz gazdasági év
elé néz az önkormányzat, biztosra vehető a gáz és energia áremelkedés. Ezek és más előre
nem látható körülmények lerendezése remélhetőleg nem fog nagyobb gondot okozni az
önkormányzat számára, de mindenképpen hiányzik a tartalék.
Látszólag magas a költségvetési hiány. Vannak olyan központi források amelyekre 100%-ban
lehet számolni, de ezeket a költségvetésbe nem lehet betervezni, ezek évközi módosítások
lesznek, de biztonsággal lehet rá számítani. A valós hiány várhatóan 30 millió ft. körül lesz,
véleménye szerint ez kezelhető.
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A rendelet-tervezet és mellékletei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, részletes, javasolja
elfogadásra.
Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottsági ülésen nem tudott részt venni, az
anyagot áttanulmányozta és az anyag tartalmát illetően egyetért a szakértő véleményével,
melyért köszönet illeti a költségvetési rendezet-tervezet összeállítóit. Első pillanatban
aggasztónak tűnik a hitelállomány nagysága, szeretnénk utat építeni, szeretnénk fejleszteni, de
a működési hitellel együtt ez 200 millió ft-ot tesz ki, melyen felül van még a forráshiány. Ezt
kockázatosnak tartja. Nem megoldható, hogy az idén és jövőre megosztva vállalják a terhet,
mert ez egy projekt, nem lehet megbontani.
Nincs-e arról információ, hogy a pályázati önrészre lehet újabb pályázatot benyújtani?
Dr. Vörös Andrea jegyző: Egyelőre nincs újabb pályázati lehetőség, illetve az eredeti
jogszabály nem módosult. Ennek alapján az útépítési pályázathoz szükséges önerőpótló
pályázati támogatásra az önkormányzat nem jogosult.
Sallai Gábor: Egy ilyen pályázati lehetőség kicsit enyhítene az adósságon, ugyanis a
csatornaüzemeltetésből eredető Keve-Víz Kft. felé fennálló tartozás is terheli az
önkormányzatot. A korábbi évek adósságterheivel együtt veszélyesnek érzi.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az útfelújítási pályázatot már benyújtották, a képviselőtestület határozatában önrész fedezeteként hitel illetve további pályázati forrást tervezett.
Önálló pályázatot nem adta be, ezért került az előterjesztésbe bevételi oldalon135 millió ft-os
fejlesztési hitel. Gazdasági Bizottsági ülésen a fejlesztési forrásokkal és az adósságszolgálattal
kapcsolatban elhangzott, hogy állnak a 2007. évi pénzekkel. 2007. évben jelentős összegű
bevétel keletkezett telekeladásból, ez az összeg egy kicsit oldhatja ezt a feszültséget. 2007ben 64,2 millió ft. felhalmozási bevétel keletkezett, (telekeladás, hitel, kommunális adó stb.
Ezzel szemben a kiadás 64,63 millió ft. ebből nem maradt szinte semmi. Előző évi pályázati
támogatásokból 8 millió ft. várható 2008-ban a Kincstártól, melyhez nem kapcsolódik már
kiadás. Ezzel lehet gazdálkodni, esetleg tartalékba tenni, például csatorna hitel kötelezettség
fedezetére.
Kérdésként hangzott el a GB. ülésén, hogy áll az adósságszolgálat, ha felveszik a hitelt,
hitelképes-e az önkormányzat. Számítások szerint 106 millió ft-ra vállalhat még kötelezettség
az önkormányzat.
Csatornahitellel kapcsolatban: ebben az évben elérkeztek oda, hogy a lakossági befizetések
nem fedik le azt az összeget, amit ez évben a nagy hitelbe törleszteni kell. december 31.én a
lakosság 24 millió ft-ot fizetett be a társulatba, annyi pénze van Dömsödnek. Az évforduló
napján 21 millió ft. hiányzik. Az első negyedévre megvan a fedezet a következőkre már nincs.
Ebből a hiányból a legnagyobb összeggel azok a lakosok tartoznak, akik Fundamenta
szerződést kötöttek és nem fizetik a részleteket. Az önkormányzat csak akkor tudja
kezdeményezi a szerződés felbontását, ha az állampolgár ad egy hozzájáruló nyilatkozatot,
ebben az esetben adók módjára behajtható lesz az érdekeltségi hozzájárulás. Van egy kör, aki
lemondott az állami támogatásról ebből is 3 millió ft.-ot visszaigényelhetnek, amit átutalnak a
társulat számlájára.
Bencze István polgármester: GB.ülésen is és a jelen ülésen is elhangzottak alapján az az
érzése, hogy most szembesülnek igazán,hogy mit is jelent az út pályázatnak a végig vitele. A
pályázat benyújtásáról szóló döntéskor senkiben sem merült fel aggály, most a költségvetés
láttán igen. Valóban meggondolandó, de egy olyan pályázatról van szó, amely – úgy gondolja
– soha vissza nem térő lehetőség. Ezt a pályázatot előkészítették az utakat megterveztették.
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Rövid időn belül meg kell terveztetni a település csapadékvíz elvezető rendszerét is, mert
vannak kritikus utcák, így a Somogyi Béla, ahol esőzések alkalmával a szennyvíz az utcán
folyik. Az útpályázat önrészét tehát önerőből, hitelből, illetve pályázatból tervezik
finanszírozni.
Elképzelhető, mire a megvalósításra kerül a sor, addig az önkormányzat kedvezőbb anyagi
helyzetben lesz, illetve más konstrukció kerülhet felszínre. Ezen most nem érdemes
vitatkozni, lehet, hogy nem is lesz nyertes a pályázat. Amennyiben nyertes lesz, és nem lesz
anyagi erő, el lehet állni a pályázat megvalósításától.
Sallai Gábor képviselő: Egyetért az elmondottakkal. Meg kell keresni a saját számlavezető
bankot a futamidő kitolásával kapcsolatban, amennyiben az OTP-nél nincs 20 évnél hosszabb
futamidőre hitelfelvételi lehetőség, úgy meg lehet keresni más pénzintézetet, akik 30-35 évre
is folyósítanak hitelt.
Dr. Vörös Andrea jegyző tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a pályázat megvalósításához
kapcsolódó hitelfelvétel közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozik. A pénzügyi szolgáltatókat
tehát mindenképpen versenyeztetni kell.
Sallai Gábor képviselő kérdezi, hogy a Művészeti Iskolánál szeptembertől esedékes alap
hozzájárulás milyen nagyságrendű?
Zsoldos Gáborné: Nincs jelentősége, ugyanis teljesítménymutatót kap az iskola, az első
nyolc hónapban hagyományos módon, szeptembertől szeptemberig úgy működik a
teljesítménymutató, mint az ált. iskolában.
A továbbiakban részletesen ismertette a költségvetési törvényben meghatározott három féle
finanszírozási módról.
GB.ülésen szó esett arról, hogy a művészeti iskola térítési díj rendeletete 2 éves, felül kell
vizsgálni, de csak tanítási év kezdetekor lehet változtatni.
A költségvetéssel kapcsolatban elmondja még, hogy 64 millió ft-ot meghaladja a forráshiány,
a koncepció elfogadásakor úgy fogalmaztak, hogy 30 millió ft. forráshiánynál több ne legyen,
az még kezelhető. A továbbiakban tájékoztatta a képviselők a köztisztviselőket és a
közalkalmazottakat érintő központi bérintézkedésekről, a finanszírozás módjáról. Az ez évi 5
%-os bérrendezésre 10-14 millió ft. körül várható központi forrás.
Tájékoztatja még a képviselőket azokról a tételekről, amelyek a forráshiányt tovább
csökkenthetik, így a létszámcsökkentési pályázatból az ált. iskolára eső rész, a körjegyzőség
alakulásával összefüggő normatíva, közkincs hitel kamat, 2007. évről áthúzódó fél havi 13.
havi illetmény.
Számításuk szerint a 64 millió ft. tervezett forráshiánnyal szemben a valós hiány 30 millió ft.
körül lesz.
Bencze István polgármester itt ragadja meg az alkalmat és gratulál a Művészeti iskola
igazgatójának a kiváló minősítéshez.
Lázár József képviselő, Népjóléti Bizottság elnöke: A Bizottsági munkához, a kérelmek
elbírálásához jó lenne, ha megkapnák azokat az adatokat, amelyek a segélyek elbírálásához
segítséget jelent (pl. ki mikor milyen ellátásban részesült stb.).
Több ízben megfenyegették olyanok a bizottság tagjait akik nem kaptak szociális segélyt , de
tudomása van arról, hogy a hivatal dolgozóit is megfenyegették. Kérdezi, van-e lehetőség
arra, hogy egy-két hónapra megvonják a segélyt ezektől a személyektől?
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A szakértő kifogásolta a kisebbségi önkormányzathoz betervezett 550 e Ft-ot. Az elmúlt
évben ez 500 e Ft. volt, ahhoz képest nem nagymértékű az emelés.
Dr. Vörös Andrea körjegyző: A kollégáitól még nem hallott arról, hogy valakit
megfenyegettek volna. Az sajnos mindennapos különösen a szociális igazgatási területen,
hogy az ügyfelek elkeseredettek és indulatosak. Van néhány pszichiátriai beteg, akivel
időnként gondok vannak, de komoly fenyegetésről nem tud. Természetesen az ilyen
fenyegetéseket nem lehet azzal szankcionálni, hogy a fenyegető személyek ne kapjanak
szociális segélyt. Aki komolynak érzi a fenyegetést feljelentést tehet. A szociális
nyilvántartásból minden bizottsági ülésre a segélyekről adatot szolgáltat a bizottsági referens,
a januári bizottsági ülésen azért nem volt ilyen adat, mert nem volt még segély megállapítás.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A tavalyi évben 640 e Ft-ot terveztek a kisebbségi
önkormányzathoz, a szakértő azt kifogásolta, hogy az eredeti előirányzatban szerepelt. A
központosított előirányzatokból a kisebbségi önkormányzatok támogatására be lehet tervezni
eredeti előirányzatként, a probléma az volt ebben az évben, hogy a költségvetési törvény nem
nevesíti ezt az összeget. A szakértői vélemény elkészülte után még egyeztettek a kincstárral.
A rendelet-tervezetben központi támogatásként szerepel még az óvoda beruházás 4 millió ftos támogatása. A pályázatot három évre lebontva nyerte az önkormányzat, az utolsó részlet
erre az évre esik. Tavaly nem szerepelt az eredeti előirányzat között az idén szerepeltetik.
Amennyiben a testület elfogadja a rendelet-tervezet kéri, ha módosítani kell, járuljon hozzá a
testület, hogy belül egy másik sor terhére ezt módosítsák, hogy ne kelljen a főösszeget és az
összes előirányzatot átdolgozni. Az egyeztető listát még nem kapták meg, lehetséges, hogy
pótelőirányzatként fog szerepelni.
Varsányi Antal alpolgármester: Kérdezi, hogy az út pályázattal kapcsolatba mikorra várható
döntés?
Bencze István polgármester: A pályázatot befogadták, az elbírálás tavasszal várható. A hitel
felvételről a képviselő-testületnek kell dönteni, akkor ismét a testület elé kerül.
Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja így elfogadni a költségvetést, annak idején lehet
másként dönteni.
Bús András képviselő: A bizottsági ülésen aggályosnak tartotta a 135 millió felhalmozási
hitel beépítését, viszont sikeres pályázat esetén a költségvetésnek előirányzatként tartalmaznia
kell az önrészt. Az önkormányzatok oly mértékben eladósodtak, hogy tudomása szerint a
kormány beterjesztette az önkormányzati tv. módosítást a hitelfelvételi korlátra vonatkozóan.
Számításai szerint elképzelhető, hogy Dömsöd nem lesz jogosult a hitelfelvételre. Javasolja
így elfogadni a költségvetést és a pályázat elbírálása után lehet dönteni a pályázati önrész
finanszírozásáról.
Bencze István polgármester: Tájékozódása szerint a térség települései hasonló cipőben
járnak, ismerve az igényeket, hasonló nagyságrendben szinte valamennyi település pályázik.
Balogh László Levente képviselő: Azzal a feltétellel tudja megszavazni a költségvetést, ha
konkréttá válik a pályázati önerő, ha konkrétan dönteni kell, nemet is mondhassanak.
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Bencze István polgármester: Javasolja elfogadni a költségvetést azzal, hogy a pályázat
elbírálását követően döntenek a hitelfelvételről. Pozitív döntés esetén minden lehetőséget
megkeresnek az önerő pályázati úton történő biztosítására.
Dr. Schmidt Géza szakértő a képviselők megnyugtatásár elmondja, hogy a költségvetésbe
betervezett hitel összeg csak egy terv, hogy tényelegesen felvételre kerül-e adott esetben és
milyen nagyságrendben, arról a testületnek a konkrét időben kell döntenie. Most nincs
kockázat és rizikó.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetését, melyet a képviselő-testület elfogadott és egyhangú döntéssel megalkotta az
alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2008.(II.15.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről
A rendelet kihirdetve: 2008. február 15-én
A rendelet hatályos: 2008. január 1-től

Bencze István polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a délelőtt folyamán részt
vett az ált. iskolában megtartott térségi igazgatói értekezleten. Felkéri Mészáros Pálné iskola
igazgatót, hogy néhány szóban tájékoztassa a képviselőket.
Mészáros Pálné iskola igazgató: A térségben van egy igazgatói munkaközösség, melynek 20
iskola tagja, kéthavonta találkoznak, minden alkalommal más és más iskola látja vendégül az
igazgatókat. Ma Dömsöd volt a vendéglátó. A munkaközösség találkozójának
megszervezésében a CSÖSZ. oktatási referense nagy szerepet játszott, illetve a CSÖSZ.
anyagi segítséget is nyújt. Részt vett az összejövetelen a polgármester úron kívül a CSÖSZ.
elnöke, Fáki László Szigethalom polgármestere is. Ismét nagy feladat vár az ált. iskolákra, a
nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5. és 6. évfolyamban, arról beszéltek, hogy
konkrétan a gyakorlati életben ez hogyan valósul meg, technikailag hogy tudják megoldani.
4./ A helyi civil szervezetek 2008. évi költségvetési támogatására pályázat kiírás
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A Gazdasági Bizottság ülésén kialakult véleményt
ismerteti.
A bizottság javaslata, hogy a 2008. évi költségvetés tartalmazza a 2,5 millió ft- összeget, de a
támogatások kiemelt előirányzat helyett tartalékba helyezze, és ezt a tartalékot egyedi
kérelemre, külön döntéssel engedje felhasználni. Ezzel a gazdasági Bizottság tagjai
egyetértettek hogy most nem ír ki pályázatot a képviselő-testület, hanem nagyon indokolt
esetben nyújt támogatást egyedi kérelem és elbírálás alapján.
Bencze István polgármester: Gazdasági Bizottsági ülésen részéről hangzott el ez a javaslat,
mellyel a bizottság egyetértett. A 2,5 millió ft-ot tegyék céltartalékba, s ha valaki
megalapozott kéréssel fordul a képviselő-testülethez, akkor lehetőség van ebből a keretből
indokolt esetben támogatást nyújtani.
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Lázár József képviselő: Több helyen járva az országban egyre több településen a
közintézményeket megvilágítják, messziről jelezve a település főbb építményeit. Egyetért,
hogy a 2,5 millió ft-ot helyezzék céltartalékba, de meg lehetne próbálni, lehet, hogy a civil
szervezetek e nemes célra történő felhasználását támogatnák. (pl. önkormányzat épülete, két
templom) Meg kellene nézni, mi a költségvonzata, ki lenne, aki ebben segíteni tudna.
Ispán Ignác képviselő: Beszélt egy villanyszerelő vállalkozóval, lehet, hogy saját költségén
bevállal egy épületet.
Varsányi Antal alpolgármester: Az idei év biztosan olyan lesz, amely alátámasztja a
polgármester út azon javaslatát, hogy ne írjanak ki pályázatot, a 2,5 millió ft-ot helyezzék
céltartalékba. Nem vetné el annak a lehetőségét, hogy jövőre esetleg kiírják a pályázatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az írásbeli előterjesztést.
A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következő határozatot:
27/2008.(II.14.)Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évben
önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi szervezetek és civil
szerveződések támogatására nem ír ki pályázatot.
Az önkormányzat ezen célra 2008. évi költségvetésében 2,5 Millió forintot
céltartalékba helyezett.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2008. év

5./ Hajós kastély hasznosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztés alapján ismertette Magyar Imre ajánlatát.
Elmondja, hogy amennyiben a képviselő-testület dönt a hasznosításról, úgy pályázatot kell
kiírni.
Lázár József képviselő: Jó lenne hasznosítani valamilyen formában az ingatlant, mert igy
használatlanul teljesen tönkre megy. Korábban volt egy olyan elképzelés, hogy idősek
napközi otthonát alakítanának ki, erről esetleg lemondanak és máshol hoznak létre idősek
otthonát, de ezzel az ingatlannal is kellene valamit kezdeni.
Bencze István polgármester: 2008-ig van az önkormányzatnak kötelezettségek idősek
napközi otthonának kialakítására, felmerült a Petőfi utcában lévő Petőfi ház idősek
otthonának történő kialakítása is. Át kellene gondolni, hány fő elhelyezéséről lenne szó.
Mikor konkrét hasznosításra gondolnak, egy felmérést kell végezni.
Zsinkó Márta: Kötelezően meg van adva, hány főre kell kialakítani.
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Varsányi Antal alpolgármester: Korábban volt a Ref. egyháznak egy alapítványa, akik
hasznosítani szerették volna a Hajós kastélyt, végeztek egy kalkulációt, és számításuk szerint
akkor 90 millió ft. lett volna a felújítás költsége, hogy egy működő épület legyen. Nagy
összeget kellene rákölteni, hogy komolyan működni tudjon. Ha havonta 30 e Ft-ot rákölt a
bérlő, abból nem tudja felújítani. 30 évre nem lehet lekötni. Korrekt az ajánlat, de
kivitelezhetetlennek tartja.
Ha az útpályázatot megnyernék és önrészre pénz kellene, nem kizárt, hogy egy megfelelő
árajánlat, megfelelő célra történő hasznosítási ajánlatot fogadna el a testület. Javasolja, hogy
írjon ki a képviselő-testület a hasznosításra pályázatot.
Lázár József képviselő: Elsősorban arról kell dönteni, hogy bérletbe adja az önkormányzat az
ingatlant, vagy eladja. 20 év nagyon hosszú idő.
Bencze István polgármester javaslatot tesz arra, hogy az Oktatási Bizottság, a
Településfejlesztési Bizottság és a Népjóléti Bizottság tegyenek javaslatot arra, milyen céllal,
milyen módon írjanak ki pályázatot, adjanak ötleteket a hasznosítás irányára vonatkozóan.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
28/2008.(II.14.)Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Településfejlesztési Bizottságot, és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot,
hogy tegyen javaslatot a Hajós kastély hasznosítására.
Felelős: Ispán Ignác biz. elnök, Patonai Istvánné biz. elnök
Határidő: 2008. márciusi ülés

6./ XIV. Dömsödi Napok rendezvény előkészítése
Előadó: Bencze István polgármester
Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Dömsödi Napok az idén
május 2-3-4 (péntek-szomba-vasárnap) napra esne, amennyiben a testület úgy dönt, hogy
előző évek hagyományához híven három napos legyen a rendezvény. A Művelődési Ház
igazgatójával már folytattak egyeztetést, az előző évekhez hasonló programokat szeretnének,
ha lehet látványosabban.
Május 2-án pénteken lenne a megnyitó, ahol a Dömsödért Emlékérmek átadásra kerülnének,
illetve a testvértelepülések delegációjának fogadása is a megnyitó keretében történne. Május
3-án szombaton a hagyományos Aranyos Kupa lovasverseny bonyolódna, este pedig az
Alapítványi Bál kerülne megtartásra. Május 4-én vasárnap kulturális műsorokkal
szórakoztatnák az érdeklődőket. A megnyitón egy 50-60 perces kulturális műsorral
köszöntenék a résztvevőket. Az elmúlt évben működött egy szervező bizottság – Csikós
Lászlóné, Köntös Ágnes és Ispán Ignác – közreműködésével,kéri az idén az bizottságba
segítségüket.
A képviselők részéről felmerült, hogy a megnyitó és az emlékérmek átadása szombaton a bál
keretében lenne, így 2 naposra szűkíthető a rendezvény. A Lovasnap előtt fél órával a
polgármester köszöntheti a lovasverseny résztvevőit, az ünnepélyes megnyitóra és a
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testvértelepülés delegációjának köszöntésére pedig szombaton este, a bál keretében kerülne
sor.
Bencze István polgármester egyetért a javaslattal, szombaton a lovasnap előtt egy rövid
köszöntéssel megnyitja a rendezvénysorozatot, este pedig sor kerül az ünnepélyes megnyitóra,
a külföldi delegáció fogadására, a bál keretében pedig a kitüntetések átadására.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatokat. A javaslattal a
képviselő-testület egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
29/2008.(II.14.)Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a XIV. Dömsödi Napok
önkormányzati rendezvényt 2008. évben május 3. és 4. napján rendezi meg.
A képviselő-testület a rendezvény szervezésével kapcsolatos feladatok
koordinálásával a polgármester mellett, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác képviselőket,
és Kulcsárné Köntös Ágnes igazgatót bízza meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos – tájékoztató a programról 2008. márciusi és áprilisi ülésen

Varsányi Antal alpolgármester: A faluban hirdessük meg, ki az, aki szeretne vendéget
fogadni, úgy érzik, ki vannak hagyva, többen fogadnának úgy német, mint szlovák vendéget.
Előre fel kell mérni, ki fogadna vendéget és hány vendég jönne.
(Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma: 14 fő)
7./ Gróf Széchenyi István Általános Iskola pályázata ÖKO iskola cím elnyerésére
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva)
Bencze István polgármester – miután az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi hozzászólás
nem hangzott el – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
30/2008.(II.14.)Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola fenntartója támogatja az intézmény Ökoiskola cím
elnyerésére vonatkozó pályázatát.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Varsányi Antal alpolgármester: Az italdiszkont előtt elszaporodott a közterületen folyó
italozás, fel kellene szólítani az üzletvezetőt.
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A továbbiakban a képviselő-testület hatósági ügyeket tárgyalt zárt ülésen. 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
körjegyző

