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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 24-én 
megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József, 
Balogh László Levente, Bús András, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Patonai 
Istvánné, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselık, Dr. Vörös Andrea körjegyzı, dr. Bencze 
Zoltán aljegyzı, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak. 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, az intézményvezetıket és a 
meghívottakat. Megállapítja, hogy a 14 megválasztott képviselıbıl 11 képviselı jelen van, az 
ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 
 

90/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
1. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
3. A közmővelıdési intézmények beszámolója, a helyi újság fıszerkesztıjének 

beszámolója 
4. A nevelési, oktatási intézmények beszámolója, a 2009/2010. tanév, illetve nevelési 

év indításával kapcsolatos fenntartói döntések 
5. Dr. Hornyák Edit (I. számú háziorvosi körzet) háziorvos kérelme 
6. Az Euroship Kft. tájékoztatása a Tókert TSZT állapotáról 
7. A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért 

fizetendı beiratkozási és térítési díjakról szóló 16/2001.(XI.7.) rendelet módosítása 
8. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendı étkezési 

térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002.(XII.12.) rendelet módosítása 
9. A nagyközség illetékességi területén a Községi Vízmő által szolgáltatott vízdíj 

mértékérıl szóló 12/1996.(V.7.) rendelet módosításáról 
10. Egyebek: 

Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása 
 

Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 

1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva) 
 
Bencze István polgármester az írásbeli elıterjesztést kiegészítve tájékoztatja a képviselıket 
arról, hogy a SOLTÚT Kft. vezetıje felkereste és tájékoztatta, hogy a héten megküldi az aláírt 
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kivitelezési szerzıdést. Július 3-án adják át a munkaterületet, s megkezdhetik a munkát. Az 
útépítést megelızıen jelenleg folyik a Ságvári utcában a teljes vízhálózat cseréje.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az 
elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

91/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
 
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Ambruska József képviselı kérdezi, hogy van-e fejlemény a KDV. projekttel kapcsolatban? 
 
Bencze István polgármester: A nagy projekttel kapcsolatban nem tud újat mondani, teljes 
erıvel folyik a rekultivációs pályázatok közbeszerzési eljárása, hétfın választják ki a nyertes 
céget. Az égetı mővel kapcsolatban nincs újabb hír.  
 
Patonai Istvánné képviselı: Megköszöni kollégái nevében is a pedagógusnapot, a 
mővelıdési háznak a színvonalas mősort.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

92/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester két 
ülés között eltelt idıszakban tett intézkedéseirıl szóló tájékoztatását. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
3./ A közmővelıdési intézmények beszámolója, a helyi újság fıszerkesztıjének 
beszámolója 
Elıadó: intézményvezetık 
(Írásbeli elıterjesztések csatolva.) 
 
a./ Nagyközségi Könyvtár beszámolója 
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Patonai Istvánné Oktatási Kulturális és Sportbizottság elnöke: A bizottság a beszámolót 
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.  
 
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezetı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a könyvtár 
az érdekeltségnövelı pályázaton nyert 110 ezer Ft-ot. Kérdésként merült fel, hogy a könyvtár 
tarthat-e számítástechnikai tanfolyamot, a tevékenységi körében szerepel-e? 
 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A képviselı-testület az elmúlt ülésen hagyta jóvá az 
intézmények alapító okiratainak átfogó módosítását, ezt már benyújtották az 
Államkincstárhoz.  A beszámoló végén a vezetı könyvtáros jelzi, hogy újabb szolgáltatást 
szeretnék bevezetni, illetve a díjakat emelni. Javasolja, hogy várja meg a rendelet 
módosítással a képviselı-testület az augusztusi ülést,  addig az alapító okiratok módosításának 
bejegyzése megtörténik az Államkincstárnál. Az augusztusi ülésre készítik elı a rendelet 
átfogó módosítását, és szeptember 1-tıl tudják alkalmazni. A mai ülésre csak a hatályos 
rendeletben szereplı díjak ÁFA törvény változása miatti módosítására tesznek javaslatot. 
 
Bencze István polgármester kérdezi, hogy a jelenlegi módosítás csak az ÁFA. változást 
érinti? 
 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Igen, csak az ÁFA. változást tartalmazza a rendelet módosítás.  
 
Sallai Gábor képviselı kérdezi, hogy mennyibe kerülne a légkondicionálás kialakítása?  
 
Markóné Zöldág Ágnes: Pályázatot nyújtottak be légkondicionálásra, ısszel lesz eredmény, 
most nem tudja mennyi lenne a légkondicionálás  kialakítása.  
 
Bencze István polgármester: Néhány millió ft-ba kerül a légkondicionálás, a nagyteremre van 
árajánlat, amely 3,5 millió ft.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-
testület a beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.  
 

93/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagyközségi Könyvtár 
mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Markóné Zöldág Ágnes vezetı könyvtáros 
Határid ı: azonnal 
 

 
b./ Dömsödi Hírnök beszámolója 
 
Bencze István polgármester: Az Oktatási Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Bizottsági ülésen is felmerült, jó lenne, ha a szerkesztı 
bizottság mőködne, a hibalehetıség kisebb lenne. Nem ötleteket kell adni, hanem írni kell 
azoknak a közéleti embereknek, akiknek van mit írni.  
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Bencze István polgármester véleménye szerint is a képviselıket havonta rendszerességgel 
már meg kellett volna szólaltatni egy-egy témával kapcsolatban, pl. egy-egy képviselı hogy 
látja a település jövıjét.  
 
Vass Ilona fıszerkesztı: Decemberben eljuttatott a képviselıknek két kérdést, melyre néhány 
mondatos választ kért a képviselıktıl munkájukról. Kevés válasz jött vissza, a  kapott 
válaszokat közreadta.  
 
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy írásban tegye fel a kérdéseket, és írásban kérjen 
választ, amennyiben nem érkezik válasz, úgy a Hírnök következı lapszámában jelenjen meg, 
hogy nem érkezett a képviselıtıl újságcikk.  
 
Patonai Istvánné képviselı nem ért egyet a kötelezı jelleggel. 
 
Szabó Andrea képviselı: A lakosság részérıl elvárható, hogy a képviselık idınként 
megszólaljanak a lakosság érdeklıdik a munkájuk iránt,  és ezt fel is kell vállalni a 
képviselınek.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület a 
beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.  
 

94/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsödi Hírnök 
fıszerkesztıjének beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: Vass Ilona fıszerkesztı 
Határid ı: azonnal 

 
 
c./ Petıfi Múzeum beszámolója 
 
Fehér Lászlóné gondnok kérdezi, hogy hova lett a Múzeum udvaráról a tőzoltókocsi?  
 
Ispán Ignác képviselı, Tőzoltó Egyesület Elnöke válaszában elmondja, hogy a tőzoltó kocsit 
kivitték a Petıfi tanyára, zárt helyen tárolják, idıhiány miatt még nem jutottak oda, hogy a 
karbantartást elvégezzék.   
 
Bencze István polgármester: A Petıfi szülıi házának felújítása kapcsán felmerült, hogy ott 
helyeznék el a tőzoltó autót. 
 
Ispán Ignác képviselı kérdezi, hogy a szekér milyen állapotban van?  
 
Fehér Lászlóné: Hiányoznak belıle faanyagok, fel kellene újítani.  
 
Bencze István polgármester: Javasolja, hogy derítsék ki, ki végez ilyen jellegő felújítást és 
kérjenek árajánlatot a szekér felújítására. 
 
Patonai Istvánné képviselı: Az Oktatási Bizottság a Múzeum beszámolóját elfogadásra 
javasolja.  
 



 5 

Varsányi Antal alpolgármester kérdezi, hogy kb. hány fı látogatja évente a múzeumot? 
 
Fehér Lászlóné: kb. 1500 fı.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület a 
beszámolót egyhangú szavazással elfogadta és meghozta a következı határozatot: 
 

95/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Emlékmúzeum 
gondnokának szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: Fehér Lászlóné gondnok 
Határid ı: azonnal 

 
d./ Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ beszámolója  
 
Patonai Istvánné képviselı: Az OKSB. ülésén az intézmény vezetıje nem tudott részt venni, 
így nem derült ki, hogy kinek az anyagi helyzetébıl adódóan nem vett részt egyik tv. rádiós 
sem az Europop Fesztiválon?  
 
Csikós Lászlóné OMK. igazgató: A fıszervezı – fesztivál igazgatója – anyagi helyzete miatt 
nem vett részt egyik média sem a fesztiválon.  
 
Patonai Istvánné képviselı: Véleménye szerint nagyon sok minden történik a Mővelıdési 
Házban mindenféle kritikával és híreszteléssel ellentétben.   
Nagyon jó elképzelésnek tartja, hogy alulról építkezik az intézmény igazgatója, gyerekekkel, 
fiatalokkal kezdi megtölteni nekik való programokkal az OMK-t, akikbıl remélhetıleg felnıtt 
korukra is mővelıdési ház látogató válik.  
 
Lázár József képviselı: Mit tudnának tenni azokkal a renitensekkel, akik az OMK. 
rendezvényeit megzavarják, a színvonalat rontják?  
 
Csikós Lászlóné: A beszámolónak a falunapi rendezvényét taglalva tért ki a vasárnapra, 
mindhárom nap egy jól sikerült nap volt, a vasárnap délután viszont elkeserítı. Úgy látta, 
hogy a polgárırök is tehetetlenek voltak a renitensekkel szemben. A vasárnap délután 
történtek a mővészekkel szemben is megalázó, s megalázó azokkal szemben is, akik 
kulturálódni mentek és szerettek volna szórakozni. Felháborító a viselkedésük és nem tudja a 
megoldást. A polgárırség is jelen van, a rendırség is jelen van, s nem lehet megfékezni.  
 
Bencze István: A mővészeti iskola rendezvényein a fellépı gyerekek szülei is gátlás nélkül 
elıadás alatt felálltak, s nem egy ilyen szülı volt, s zavarták a rendezvényt.  
 
Szabó Andrea képviselı: Elıfordult régebben is, hogy egy-egy rendezvényen nem oda illı 
módon viselkedtek. Van rendezı, menjen oda és vezesse ki a renitens személyt. Amíg ezt nem 
teszik meg, nem lesz rend. Hozzá fognak szokni. Nem az igazgatónak kell fellépni, hanem a 
rendezınek, akit jelvénnyel ellátnak, az egyenruhának van tekintélye.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Bizottsági ülésen is felvetette, hogy azt látja, hogy a 
rendezés hiányos. Látszódjon, hogy ki a rendezı, jelvény jelezze. Fizetıs rendezvényen meg 
kell fizetni négy-öt embert, és hozzá fognak szokni a rendhez.  
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A beszámolót egyébként nagyszerőnek tartja, nagyon sok rendezvény van, a rendfenntartást 
valahogy meg kell oldani, esetleg a közhasznú foglalkoztatás keretein belül lehetne találni 
egy-két olyan embert, aki erre alkalmas lenne.  
 
Szabó Andrea képviselı: Nem lesz tekintélyük, mindenképpen a polgárırök és egyenruhások 
fellépésében látná a megoldást.  
 
Bencze István polgármester: A rendbontás megelızése érdekében a polgárırség segítéségét 
kell kérni, de a házban lévı mozgás, a gátlástalan viselkedés megakadályozása a rendezık 
feladata kell hogy legyen. A munkatársakat jelvénnyel el kell látni. 
 
Lázár József képviselı: Be kellene kamerázni az épületet, ennek talán lenne visszatartó ereje. 
Nagyon félti az OMK-t is, a Petıfi Múzeumot is, félı, hogy feldobnak egy csikket és leég a 
képtár, odavesznek az alkotások. Ugyanúgy veszélyben vannak az OMK-ban kiállítások 
alkalmával kiállított tárgyak, képek, ellophatják, megrongálhatják. Javasolja, hogy próbálják 
meg belsı kamerázást.  
 
Csikós Lászlóné OMK. igazgató: A Dömsödi Napokra teli ültették a virágvályúkat, sajnos 
mára szinte teljesen kiürültek a tartók, folyamatosan ellopták. Minden évben háromszor 
négyszer újra ültetik a virágvályúkat, az idén nem tudják pótolni. Lehet, hogy személyiségi 
jogokat sértene a kamera, de legalább megtalálnák a tetteseket.  
 
Bencze István polgármester: Megkeresték egy ajánlattal, hogy szeptembertıl elhelyeznének 
30 db Rembrandt reprodukciót az OMK-ban kiállítás formájában, tudnak-e helyet biztosítani?  
 
Csikós Lászlóné igazgató: Hely van, csak az épület adottságából eredıen nem tudják úgy 
elzárni, hogy legyen egy nyitvatartási ideje a kiállításnak. A körfolyosót nem tudják lezárni. 
Kiállítások alkalmával örökös félelemben vannak, ne hogy ellopják, megrongálják a kiállított 
alkotásokat.  
 
Ambruska József képviselı: Maximálisan tiszteli az OMK. igazgatójának munkáját, 
lelkesedését. A programok megválogatása, kialakítása, milyensége már eleve megszab egy 
bizonyos látogatói kört. Ezen lehetne egy kicsit finomítani, olyan programot szervezni, amely 
nem érdekli azt a kört, aki nem oda illı, renitens viselkedésével zavarja a mősort.  
 
Csikós Lászlóné igazgató: Olyan változatos programot próbáltak összeállítani, amely minden 
korosztály számára megfelelı szórakozást biztosítanak. Egy-egy program egyébként nem 
csak egy réteget érint.  
 
Bencze István polgármester: Vannak olyan programok, amelyek vonzzák ezeket a embereket, 
de nem lehet kizárni emiatt a normális viselkedéső embereket sem az igényüknek megfelelı 
szórakozásból. Megköszöni a Mővelıdési Ház munkáját és elmondható, hogy a mővelıdési 
ház igazgatójának a dömsödi fiatalokat nevelgetı tevékenysége példaértékő.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-
testület a beszámolót egyhangú szavazással elfogadta és meghozta a következı határozatot: 
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96/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Oktatási és 
Mővelıdési Központ igazgatójának szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: Csikós Lászlóné igazgató 
Határid ı: azonnal 

 
e./ Nagyközségi Óvoda beszámolója 
 
Bencze István polgármester: Az óvoda beszámolója részletes, és magas színvonalú.   
 
Patonai Istvánné OB. elnöke: A Bizottságnak ugyanez a véleménye, minden apró részletre 
kiterjedıen benne van minden. Különösen örülnek annak, hogy a logopédus beszámolóját is 
olvashatják, ez nagyon nagy elınye a dömsödi óvódásoknak, hogy úgy mehetnek iskolába, 
hogy már óvodáskorban logopédus foglalkozik velük. Öröm, hogy a testi nevelést, a 
sportfoglalkozásokat vették a fı nevelési célkitőzések közé, nagy szükség van a kisgyermekek 
mozgásszükségletének kielégítésére, a testi terhelésük fokozására. Köszöni a színvonalas 
beszámolót és a beszámoló mögötti munkát.  
 
Orosz Lajosné óvodavezetı tájékoztatja a képviselıket, hogy a két apaji kolléganı közül az 
egyik megpályázta a majosházi óvodavezetıi állást, amelyet elnyert, mely újabb gondot 
jelent, melyet meg kell oldani. Örülnek, hogy a dabi óvodában megkezdıdtek a munkálatok, 
csöveket kicserélték, folyik a nagytakarítás.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Véleménye szerint a beszámoló tartalmaz olyan dolgokat is, 
amely nem tartozik senkire, a lényeget eltakarja a lényegtelen dolog. Egyébként a beszámolót 
jónak tartja.  
 
Ambruska József képviselı: Nagyon komoly szakmai munkáról árulkodik a beszámoló. 
Kérdezi, hogy nyelvoktatás folyik-e az óvodában?  
 
Orosz Lajosné: Óvoda szervezésben nem, helyet adnak, de magánszervezésben folyik az 
oktatás. Ahhoz, hogy óvoda szervezésében nyelvet oktassanak, óvónıi végzettséghez kötött.  
 
A beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület a 
beszámolót egyhangú szavazással elfogadta és meghozta a következı határozatot: 
 

97/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, a Dömsöd-Apaj 
Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás - Nagyközségi Óvoda 2008/2009. 
nevelési évrıl szóló szakmai beszámolóját. 
 
Felelıs: Orosz Lajosné óvodavezetı 
Határid ı: azonnal  

 
                                                                                                                                     
Bencze István polgármester elmondja, hogy az óvodában a 2009/2010. tanévre 
csoportlétszám túllépés miatt OKÉV. engedély kérése válik szükségessé. Annyiban 
módosulna az írásos elıterjesztést, hogy a 2008/2009. tanévre is meg kell kérni.  
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Orosz Lajosné óvodavezetı: Elmondja, hogy Apajjal együtt 275 férıhelye van az 
intézménynek, ezt a létszámot nem léphetik túl a fenntartó engedélyével, csak OKÉV. 
engedéllyel. Júniusban kérik meg az OKÉV. engedélyt, azonban év közben is töltıdik az 
óvoda. A dabi kiscsoportban 4 fıt engedélyezhet a fenntartó, ezen felül az új óvodában a 
hármas számú kis középsı csoportban további 1 fıvel,  4-es számú középsı csoportba további 
1 fıvel, a dabi középsı csoportban további 1 fıvel emelkedik a létszám, melyhez az OKÉV-
tıl kell engedélyt kérni a 2008/2009. tanévre. A 2009/2010. tanévre lehetısége van az 
önkormányzatnak az új óvoda az új óvoda kiscsoportjában 5 fıre, az új óvoda 2-es kis 
középsıben 4 fıre, a 3-as kis középsıben 3 fıre, további 2 fıre kérni OKÉV. engedélyt.  
A mai napig 292 fı gyermek jár az óvodába. 
 
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 

 
98/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 
többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. (Kt.) törvényben meghatározott felhatalmazás 
alapján, az alábbi határozatot hozza. 
1. A Képviselı-testület 69/2008. (V.19.) Kt. számú határozatával, az Oktatási Hivataltól 
engedélyt kért és kapott a Nagyközségi Óvoda maximális csoportlétszám emelésére.  
A Képviselı-testület a 2008/2009. nevelési évre engedély kérelmét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 D/1 kiscsoportban 2 fıvel, az U/3 kis-középsı csoportban 2 fıvel; az U/4 középsı 
csoportban 3 fıvel ; a D/2 középsı csoportban 2 fıvel. 
 
2. A Képviselı-testület a 2009/2010. nevelési évben kérelmet nyújt be az Oktatási 
Hivatalhoz a maximálisan felvehetı gyermekek létszámának emelésére: 
U/1 kiscsoportban 5 fıvel; Ú/2 kis-középsı csoportban 5 fıvel; U/3 kis-középsı 
csoportban 4 fıvel; Ú/4 középsı csoportban 5 fıvel; az Ú/6 nagycsoportban 3 fıvel; a D/1 
kiscsoportban 2 fıvel; a D/2 kis-középsı csoportban 3 fıvel; a D/3 nagycsoportban 3 
fıvel. 
 
A képviselı-testület  felkéri Bencze István polgármestert, hogy a Kt.95/A (9) bek. szerint 
kérelmet nyújtsa be az Oktatási Hivatalhoz. 
 
Felelıs: Orosz Lajosné óvodavezetı 
Határid ı: 2008/2009. és 2009/2010. nevelési év 

 
f./ Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény beszámolója 
 
Bencze István polgármester: Az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a meglévı 
nehézségek ellenére továbbra is mőködik az intézmény. A meglévı nehézségek ellenére az 
iskola vezetése és tantestülete a 2008/2009. tanévet olyan szinte fejezte be, hogy az 
megelégedettségre ad okot. Három évzáró koncerten vett részt, a bemutatott produkciók 
alapján egyértelmő a tanulók fejlıdése.  
 
Patonai Istvánné képviselı: Az Oktatási Bizottság hasonló véleményen van, egyetlen 
fájdalmuk, hogy elsorvad a néptánc oktatás, elfogy a tömegbázis, amióta a térítési díjakat 
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 drasztikusan felemelték, nem igazán tudják a gyerekeket rávenni a néptáncra. Jó lenne 
népszerősíteni, hogy legalább egy-egy csoport – egy  kisebb és egy felsıs csoport 
megmaradjon.  
 
Bencze István polgármester: A Gazdasági vezetıvel már beszéltek róla, meg fogják nézni, 
hogyan tudnának könnyíteni a tandíjakon, lehet-e megkülönböztetést tenni. 
 
Köntös Ágnes AMI. igazgató: A törvény nem ad lehetıséget diszkriminálásra az egyes  
tanszakok között. Számításokat végzett, hány fıt érintetett a 20 ezer ft-os tandíj. Ez évben 78 
elsıs gyermek volt,  ebbıl rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 53 tanuló, 
25 fı  térítési díj köteles volt, vannak közülük, aki a mai napig nem fizette be a térítési díjat, 
haladékot kértek.  
 
Bencze István polgármester: Keresik annak a lehetıségét, segélyek esetleges 
átcsoportosításával, hogy az Oktatási Bizottság tudjon segíteni a nehéz helyzetben lévıkön. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület 
egyhangú szavazással elfogadta a beszámolót és meghozta a következı határozatot: 
 

99/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, a Dezsı Lajos 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2008/2009. tanévrıl szóló szakmai beszámolóját. 
 
Felelıs: Köntös Ágnes igazgató 
Határid ı: azonnal  

 
  
g./ Gróf Széchenyi István Általános Iskola beszámolója 
 
Bencze István polgármester: Hozzászólásában elmondta, hogy elvárta volna, hogy az 
általános iskolai tanévzárón – ahol részt vett 5-600 tanuló – egy mondat erejéig említést tettek 
volna a fenntartó önkormányzatról. Elismerve az iskolában végzett pozitív munkát, van egy 
képviselı-testület, és egy hivatali apparátus, aki azért dolgozik, hogy megteremtsék annak 
hátterét, hogy a pedagógusok produkálni tudjanak.  
Örömmel töltötte el, hogy 84 kitőnı tanuló lett, és 98 %-os a továbbtanulási ráta. A 
kompetencimérés is – ahol nagy városokat is megelız a dömsödi iskola – igazolja a jó 
eredményt. Ezek az eredmények egyértelmően az iskola vezetése és a pedagógusok jó 
munkáját dicséri, mindenféle ellenkezı híreszteléssel szemben. Ennek ellenére próbálják 
továbbfejleszteni az iskola szülı kapcsolatot fıleg a váltás elıtt álló osztályok esetében. Az 
iskola vezetése és az önkormányzat is megtesz minden annak érdekében, hogy az iskola az 
elvárásoknak megfelelıen mőködjön.  
 
 
Patonai Istvánné képviselı: Szakkörök száma az elmúlt évben nulla volt, most 10 fölött van. 
Bizottsági ülésen is elmondta, hogy nagyszerő dolog, hogy a plusz két óra, ez a két plusz óra, 
amit heti óraszámban kaptak,  az nem hiábavaló dolgokról fordítódott, ez a  
versenyeredményeken is tükrözıdik. A kompetenciamérés is nagyon jó eredményeket mutat, 
melyre joggal lehetnek büszkék. A beszámolóban is szerepel, hogy az egyszakos 
pedagógusképzés miatt nehéz lesz az óra ellátottságot biztosítani szakos kollégákkal. 
Felmerült a pedagógusok beiskolázásra, hogy erre kaphatnának-e pályázaton kívül is 
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segítséget, beiskolázni olyan kollégát, aki erre hajlandó, hogy a jelenlegi szak mellé még egy 
szakkal rendelkezzenek.  
Felmerült az úszás-oktatás, amit az óvodában is terveznek bevezetni. Jó lenne, ha legalább az 
alsó évfolyamon, vagy legalább az elsı osztályban, amíg megszeretik a vizet, akár iskolai, 
akár önkormányzati támogatást tudnának nyújtani. Környezı településen bevett szokás, hogy 
vagy az utaztatás költségét, vagy az úszás oktatás költségét az önkormányzat átvállalja. Ezen 
jó lenne elgondolkodni.  
 
Mészáros Pálné igazgató: A tanévzáró értekezleten a tanév értékelés megtörtént, ugyanúgy 
Apajon is. A nevelıtestület a beszámolót elfogadta. Az Oktatási Bizottság ülésén 
megköszönte a képviselı-testület munkáját, a jövıben erre a tanévzáró ünnepségen is 
odafigyel.  
 
Lázár József képviselı: A beszámolóban szerepel, hogy a még eredményesebb munkához 
nevelıre lenne szükség, fejlesztıre, a renitens gyermekek kordában tartására pszichológusra, 
beszédhibás tanulóknak pedig logopédusra. Valószínő, ez jövıre megvalósul. Mennyire 
használja ki az iskola a családsegítınél mőködı pszichológust a problémák megoldásához? 
 
Mészáros Pálné igazgató: igénybe veszik a családsegítıben mőködı pszichológust, aki 
kéthetente van itt és jó véleménnyel vannak róla, megelégedéssel szólnak a munkájáról.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Kérdezi, hogy a Ságvári utcai betörés tettese kézre került? 
 
Mészáros Pálné igazgató: Igen, megvan a tettes.  
 
Varsányi Antal:  Szó van a beszámolóban a nyílászárók cseréjének szükségességérıl. A 
Ságvári úti iskola állagát tartja aggályosnak, a Rákóczi úti falakon komoly problémát lát. Jó 
lenne pályázati lehetıséget keresni ennek megoldására.  
A beszámoló egyéként rendkívüli színvonalas,  az elvégzett munka magas színvonalú. A  
szakkörök látogatottságával, gyakoriságával kapcsolatban kérdezi, hogy milyen sőrőn vannak, 
és mennyire állandóan.  
 
Mészáros Pálné: A szakkörök állandóak heti gyakorisággal.  
 
Varsányi Antal:  Csoportlétszámmal kapcsolatban elmondja, hogy csökken az osztályok 
száma, csökken a tanulók létszáma is elıreláthatólag 31 fıvel. A finanszírozásban ez valahol 
megjelenik. Elhangzott a plusz 2 %. Meg kell nézni, mivel ez kiesı osztály, hány órát jelent, 
mert akkor ott felszabadulnak órák.  
 
Patonai Istvánné képviselı: A bizottsági ülésen is felmerült, megbeszélték, hogy az idei 
költségvetésben ez már nem kivitelezhetı.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Ezt azt is jelenti, hogy kevesebb lesz az a szám, amire 
rászámolják a 4 %-ot az iskolának, tehát az alap is kevesebb. A 2008/2009. tanévben meglévı 
tanulócsoportjaira az iskola – a normál tagozatot értve ezalatt – 774 tanítási órával dolgozott. 
Ez úgy jön ki, hogy évfolyamonként a kötelezı óraszám, a tanórán kívüli tevékenységre 
kétféle pluszt jelöl meg az oktatási törvény, és a fenntartói órakeretet adhatja a képviselı-
testület, amely jelenleg 4 %.  A következı tanítási év elırejelzése szerint az elsı évfolyamban 
lesz kevesebb tanulócsoport, ennek megfelelıen az elızı számítás szerint – ha nem változik a 
fenntartói órakeret, tehát marad a 4 %, akkor 749 tanórával tud dolgozni az általános iskola, 
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tehát kevesebb lesz. Az iskola napközis csoportot szeretne fejleszteni. A költségvetési 
törvényt, oktatási törvényt átnézve nincs jelentısége, hogy napközinek nevezik. Gazdasági 
akadálya nincs annak, hogy a testület ezt a kérést megtagadja. Ha a testület eggyel több 
napközit engedélyez és ezzel a tanulócsoport számmal engedi elindulni, akkor óraszámban ott 
van a mostani és a következı évi. A probléma a jövı évi finanszírozásban van, amit az 
önkormányzatnak kell a költségvetésben helyére rakni. Errıl nem az iskola tehet. Rosszabb 
anyagi körülmények közé kerülnek egyrészt mert 20-30 fıvel kevesebb létszámmal indul a 
tanév, másrészt a teljesítménymutatóhoz kiadott táblázat szerint két évfolyamhoz tatoznak a 
mutatók és más a számítási módszer. Probléma továbbá, hogy a 3. és a 7. évfolyamon 
felemelték a csoportlétszámot. Tehát a 3. és 7. évfolyamon kevesebb pénzt ad az állam egy 
tanulóra, ez komolyan érinti a dömsödi iskolát és az önkormányzatot. Azzal, hogy romlik a 
finanszírozás feltétele, a képviselı-testületnek a jövı évi költségvetésben elı kell teremteni 7-
8 millió ft-ot anélkül, hogy az iskola bármit is tett volna.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Szerepel a beszámolóban a nem szakrendszerő képzés, a 
6.osztályban már megjelenik csoportbontás, úgy van értelme a nem szakrendszerő képzésnek, 
ha csoportbontás is van, akkor viszont a szakkörök rovására lehet. Ha nem is 2, de legalább 1 
% órakeret emelést javasol. 
 
Zsoldos Gáborné: Az 1 %-os órakeret emelés heti 4,6 órát jelent, éves szinten 3-400 ezer ft. 
Úgy gondolja, hogy a több mint egy milliárdok költségvetésbe ennek bele kell férni. 
 
Varsányi Antal alpolgármester: Javasolja az 1 % órakeret emelést.  
 
Bencze István polgármester: Annyit tudni kell valamennyi intézményvezetınek, hogy a 
következı egy-két évben komoly gondokkal fog küzdeni az önkormányzat. Ha nem alakult 
volna meg az oktatási intézményfenntartó társulás Dömsöd és Apaj között, akkor ma a plusz 
órakeret elvonásáról, illetve a csoportösszevonásról kellene dönteni. Folyamatosan elvonások 
vannak, jelenleg az iparőzési adó elvonás van terítéken. Logopédust, fejlesztı pedagógust a 
közeljövıben biztosan nem tudnak alkalmazni. Erre akkor térhetnek vissza, ha a Petıfi téri 
iskolában megszüntetik a tanítást és az ott fennmaradó költséget erre a célra átcsoportosítják.  
Azzal, hogy egy csoporttal kevesebb lesz, szeretnék, ha bıvülne egy napközis csoporttal a 
csoportszám. A fejkvóta – mint elhangzott – jelentısen csökkenni fog, mindemellett javasolja, 
hogy a napközis csoport bıvítést támogassa a képviselı-testület 
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı:  Két kérése van az iskolának, hogy a felsı tagozatban ne 
tanulószoba legyen, hanem napközi, ez a tantervi óraszámban nem jelent semmit, 
az alsó tagozatban pedig legyen eggyel több napközis csoport, ami heti 23 óra. A túlóra keret 
terhére már bontják a csoportokat, tehát valamennyit a saját költségvetésükbıl kérnek.  
fedeznek. Egy osztály tanítási órái helyett napközis órákat kell beépíteni.  
 
Bencze István polgármester: Az alpolgármester javasolt egy % órakeret emelést, amely nem 
túlzottan nagy nagyságrend,  kérdezi, hogy meg tudják teremteni ennek költségeit a 
költségvetésben?  
 
Zsoldos Gáborné: Igen.  
 
Bencze István polgármester: Ennek ellenére bármikor felvetıdhet, hogy ezért viszik el a 
gyerekeket más településre tanulni, de ezt most az eredmények megcáfolták. Az 
önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a környezı iskoláknak vetélytársai legyenek, de 
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amikor ebben a tendenciában a pedagógusok járnak élen, akkor az önkormányzat mit tud 
tenni? Ezután is mindent megtesznek, hogy a jövıben is hasonló eredményeket 
produkáljanak, de erın felül nem tudnak teljesíteni azért, hogy minden áron itt tartsanak 
gyeekeket.  
 
Balogh László Levente képviselı: A probléma a hitelességgel van, lehet versenyeket nyerni, 
a szülıket meg kell gyızni.  
 
Lázár József képviselı: Kettısség van benne, szívesen támogatná az alpolgármester 
javaslatát, akár 2 %-ot is. Elıtte van amikor megemelték a százalékot, majd visszavették, 
amikor szembesülnek a költségvetéssel. Meg kellene várni, hogy mennyi pénzt lesz jövıre, 
mennyivel tudnak gazdálkodni, s akkor dönteni, hogy adnak vagy sem.  
 
Varsányi Antal:  A tanév kezdéshez most kell eldönteni a kérdést. A nem szakrendszerő 
képzés miatt indokoltnak tartja, ha meg akarják tartani a már beindult szakköröket.  
 
Bencze István polgármester: Úgy gondolja, hogy nem akkora nagyságrend, hogy ne tudnák 
megadni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az általános iskola beszámolóját, melyet a képviselı-
testület egyhangú szavazással elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
 

100/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, a Dömsöd-Apaj 
Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás- Gróf Széchenyi István 
Általános Iskola 2008/2009. tanévrıl szóló szakmai beszámolóját. 
 
Felelıs: Mészáros Pálné igazgató 
Határid ı: azonnal 
 

Bencze István polgármester: Határozati javaslat készült az általános iskola 2009/2010. tanév 
csoportlétszám meghatározására. Mint már említette, a 2009/2010. tanévben nem támogatja a 
logopédus, fejlesztı pedagógus, illetve a pszichológus alkalmazását azzal az ígérettel, hogy 
2010. év végén a Petıfi téri iskola megszüntetése kapcsán felszabaduló pénzösszeget erre 
fordítják.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatban foglalt csoportlétszám jóváhagyását, valamint a 
tanórán kívüli foglalkoztatásokra fordítható óratömeget 5 %-ban javasolja meghatározni.  
 
A képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú szavazással meghozta a következı 
határozatot: 

 
101/2009.(VI.24.) Kt. számú 
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a mód. 1993. évi LXXIX. 
törvény 102.§ (2) bek. c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve az 
Oktatási, Közmővelıdési és Sport Bizottság javaslatát az alábbi határozatot hozza: 
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 2009/2010. tanévben az alábbi csoportok 
indíthatók: 
- 1-4. évfolyam 12 tanulócsoport, ebbıl egy tanulócsoport iskolaotthonos 
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- 5-8. évfolyam 9 tanulócsoport 
- 1-4 évfolyamon 4 napközis csoport 
-5-8. évfolyam 1  napközis csoport 
- EÁI tagozat 2 tanulócsoport és 1 napközis csoport. 
A képviselı-testület a tanórán kívüli foglalkozásokra fordítható óratömeget 5%-ban 
határozza meg. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester és Mészáros Pálné igazgató 
Határid ı: 2009. szeptember 

 
Bencze István polgármester megköszöni az intézmények 2008/2009. évben végzett munkáját, 
a képviselı-testületet tájékoztatja arról, hogy jutalommal köszöni meg az intézmények 
vezetıinek munkáját.  

 
5./ Dr. Hornyák Edit (I. számú háziorvosi körzet) háziorvos kérelme 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István polgármester: A képviselık kézhez kapták Dr. Hornyák Edit levelét amelyben 
a háziorvosi rendelı és a szolgálati lakás állapotával kapcsolatos problémáit írja le. Ezen kívül 
kérte a praxis támogatás visszaállítását és a háziorvosok iparőzési adójának eltörlését. Az 
iparőzési adóval kapcsolatban írásban válaszolt a doktornınek, mivel azt a törvények 
szabályozzák és attól eltérıen nem dönthet az önkormányzat. Kéri a doktornıt, amennyiben 
kívánja szóban egészítse ki a kérelmét. 
 
Dr. Hornyák Edit  háziorvos: Az önkormányzat segítségét kérné a rezsiköltség-térítés 
visszaállításában. Három éve – ideköltözésekor 80 ezer ft. támogatást kapott valamennyi 
körzet havonta. A képviselı-testület ezt a támogatást másfél éve fokozatosan csökkentette, 
mára ez havi 15 ezer ft-ra csökkent.  2010. januártól a támogatás teljes mértékben megszőnik. 
Mindhárom praxis 1400 fıs praxis, és mint tudott, a praxisok 1400 fı alatt önellátásra 
képtelenek. Az OEP. támogatást megemelték 50-60 ezer ft-tal. A vizitdíj, amely egy évig 
mőködött, kb. 140-150 ezer ft-ot jelentett havonta. A vizitdíj elvonásából keletkezett 
mőködési nehézségeket az OEP. 50-60 e Ft-tal próbálta pótolni. Ez a mőködésre elégtelen. 
Július 1-tıl az ÁFA emelés még tovább nehezíti a mőködést.  
 
Bencze István: Az önkormányzatot ugyanúgy érinti az ÁFA emelés, az energia áremelés, 
ezzel szemben folyamatosan csökken a támogatás, illetve az adóbevételek is folyamatosan 
csökkennek. Minden lehetıséget megragadnak az adóbeszedés érdekében, de egy bizonyos 
határt nem tudnak túllépni. Errıl a kérdésrıl a képviselı-testületnek a  2010. évi 
költségvetéskor kellene dönteni illetve a koncepció összeállításakor. A háziorvosi praxis 
támogatásának megvonása óta az önkormányzat helyzete nem javult, javulás nem is várható. 
Mindenesetre a testület novemberben ismét napirendre tőzi. 
 
Dr. Hornyák Edit:  Novemberben késı lesz, jelenleg 3-400 e Ft. adósságot görget maga elıtt, 
melyet szeptember-októberig rendez, novembertıl a főtési szezon beindulásával a praxis 
mőködésképtelenné válik. A rendelı és a lakás főtése nem leválasztható, a lakás gyakorlatilag 
egy légtér, lakásnak alkalmatlan. Olyan magas a fenntartási költsége amit nem tud kifizetni.  
 
Bencze István polgármester: Ebben az évben a költségvetésben erre a célra semmilyen 
fedezet nincs, a 30 millió ft. költségvetési hiány megszőntetése érdekében valamilyen 
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feladatot el is kell hagyni. Erre az évre biztosan nem tudnak fedezetet találni a praxis 
támogatására.  
 
Dr. Hornyák Edit:  Ingatlant keres a településen és elköltözik a jelenlegi önkormányzati 
lakásból, felszabadul a lakás, esetleg az önkormányzat eladhatja, ebbıl bevétele származhat. 
Nem kívánja a praxist ebben az épületben mőködtetni, mert fenntarthatatlan. Kéri, hogy 
elköltözése esetére az önkormányzat jelölje ki a rendelı helyét. 
 
Bencze István polgármester: Egy ingatlant nem adhatnak el azért, hogy a mőködést 
fenntartsák, az csak újabb beruházásba fektethetı.  
 
Dr. Hornyák Edit  kérdezi, ha vásárol magának egy ingatlant, hol lesz a rendelı kialakítva? 
 
Bencze István: Erre a váratlanul feltett kérdésre most nem tud válaszolni, ha a beadványban 
jelezte volna a doktornı, tudtak volna készülni. Mi az oka, hogy az I. praxis finanszírozása 
jóval alacsonyabb, mint a többi dömsödi praxisé?  
 
Dr. Hornyák Edit : Nem egyformák a feltételek, pl. Tóth doktor saját nyugdíját teszi mellé, 
hogy mőködni tudjon, Rókusfalvy doktornınek ott van a szakmai szorzó. Elmondja, hogy kb. 
egy éve beadta a kérelmet, hogy novemberig kapjon határidıt míg a szakmai szorzókat 
megszerzi, ez az OEP. finanszírozás 20-30 %-át jelenthetné.  
 
Varsányi Antal alpolgármester: A doktornı biztosan nem fordul a testülethez ha nem komoly 
a baj. Ezt elı kell készíteni. Látható, hogy nincs a költségvetésben pénz, de az is látható, hogy 
baj van, az orvosi munkát jól végzik, szeretnénk megtartani. Felmerült más lehetıség, pl. a 
lakbér befizetésének halasztása, vagy hasonló megoldás. Elı kell készíteni, a lehetıséget meg 
kell vizsgálni, most jelen pillanatban biztosan nem tudnak dönteni, leghamarabb a 
szeptemberin ülésen.  
 
Dr. Hornyák Edit:  Kérdezi, van-e hozzávetıleges elképzelése az önkormányzatnak, hogy 
hol kívánná kijelölni a rendelıt, esetleg valamelyik kolléga rendelıjében rendelnének 
felváltva?  
 
Varsányi Antal alpolgármester: Kellemetlen, mert ı maga szorgalmazta a rendelı és a lakás 
megvásárlását azért, hogy egy orvost tudjanak hozni a faluba. Véleménye szerint a rendelı 
leválasztásának lehetıségét kellene megvizsgálni. Az üzemorvosi ellátás az orvos számára 
nem inkább pozitívum, mint negatívum?  
 
Dr. Hornyák Edit:  Egy orvos lát el a I. paraxis rendelıjében üzemorvosi feladatokat, heti 
egy alkalommal, nem tudja mennyi bérleti díjat fizet az önkormányzatnak, neki semmit nem 
fizet, használja a főtést, világítást, s takarítani kell utána.  
 
Bencze István polgármester: Tudomása szerint a két orvos között van egy megállapodás, 
melynek anyagi vonzata is van.  
 
Dr. Hornyák Edit:  Havi 5000.-Ft-ot kap az üzemorvostól ezért a rendelés napján 12 óráig 
főt, világít és takarít utána. Nincs egyébként kettıjük viszonyával semmi gond, csupán az, 
hogy ı kénytelen elviselni, mégis ı fizet háromszor annyi bérleti díjat, mint a kollégái, aki 
szabadon használja a rendelıt.  
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Bencze István:  30 %-kal fizet többet, és kétszer akkor a lakás, mint a többi. A bérleti díj a 
meglévı rendelet alapján lett megállapítva, amibıl elıször 50%, aztán további 
lakbércsökkentést kapott.Hármasban össze fognak ülni és mindenki megelégedésére 
igyekeznek megoldást találni.  
 
Dr. Hornyák Edit:  A lakás mérete és adottsága folytán kifőthetetlen és két személy részére 
180 m2 hatalmas tér és felesleges. Abban az idıben mikor épült, az energiaárak lényegesen 
alacsonyabbak voltak.  
 
Sallai Gábor képviselı: Érzik a problémát és úgy gondolja, hogy a segítı szándék 
mindenkiben megvan. Az, hogy házat keres a doktornı – ez egy új információ – le kell ülni 
közösen és meg kell próbálni egy segítıkész konstrukciót kialakítani. Leghamarabb az 
augusztusi ülésen tudna ebben döntést hozni a testület, addig kellene komplexen elıkészíteni. 
Az a helyzet – hogy a rendelı nem választható el a lakástól – szükségessé teheti, hogy a 
praxis üzemeletetési költségeit támogató alternatívát ki tudjanak dolgozni.  
 
Bencze István polgármester kéri, hogy írásban nyújtsa be elképzelését a doktornı, 
megpróbálnak megoldást találni.  
 
A képviselı-testület a kérelem tárgyában határozatot nem hozott. A praxistámogatás kérdését 
a 2010. évi költségvetési koncepció keretében tárgyalja. 

 
6./ Az Euroship Kft. tájékoztatása a Tókert TSZT állapotáról 
Elıadó: Bencze István polgármester 
 
Felkéri az Euroship Kft. képviselıjét, tájékoztassa a képviselıket a projekt jelenlegi állásáról, 
milyen lépések történtek, hol tartanak, mi az ami elıttük áll.  
 
Kelemen Gábor: Mint ismert, két fı irány volt, egyik, hogy egy holland tanulmány készül a 
terület vízrendezési lehetıségeirıl. Ez az elkészült angol nyelven, mely a Polgármesteri 
Hivatalban megtekinthetı. A másik a területrendezési terv módosítása erre a területre 
elkészült. A PESTTERV. Kft.vel tavaly tavasszal írták alá a szerzıdést, három hete ekészült a 
terv és kiküldésre került a 32 érintett hatóságnak. A Tókert szabályozási tervét, valamint a  
módosítást a terveken  röviden bemutatja, amely végleges formában – a hatóságokkal történt 
egyeztetés után – a  Képviselı-testület elé kerül jóváhagyásra. Bíznak abban, hogy a nyár 
végére végleges formát ölt a módosítás, a hozzájárulásokat valamennyi szakhatóság részérıl 
megkapják.  
A korábbi terv,– ami egy koncepció terv volt – látták a képviselık. A holland és magyar 
tervezık által készített vízügyi megoldás azt mondja, hogy ezt a jelenlegi talajvíz csatornát 
nem lehet olyan formában használni,  mint ahogy tervezték, ez mindenképpen más formát ölt, 
ennek megfelelıen elkészül az engedélyezési terv koncepciója. Ennek a területnek a 
felmérését követıen ennek az anyagnak a kötelezettségei alapján nem a koncepciót, hanem az 
engedélyes terv elıtti állapotot tudják elkészíteni, amit némi módosítás után engedélyezési 
tervvé lehet fordítani. Ez a terv a nyár végére ısz elejére elkészül. Kitisztították a talajvíz 
csatornát, az abban lévı szemét kiszedését a Tókertben lakó vállalkozó vállalta, a kiszedett 
szemetet a szeméttelepre elszállították.  
Lényeges még – amelyet rajzon mutat be – a Tókerti part közötti út nem létezik, a tervezı – 
PESTTERV – akarja ezt az utat, az Euroship. szempontjából nincs jelentısége. Itt olyan 
lakótelkek vannak, ahova nem lehet bejutni. Vagy össze kell vonni a telkeket, vagy 
valamilyen hozzáférést kell biztosítani ezekhez a telkekhez.  
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A válság kapcsán felmerült az Euroship Kft. léte, a projekt megvalósításának bizonytalansága. 
A cég – mindenféle ellenkezı híreszteléssel szemben – nem ment csıdbe, ugyan nehéz idıket 
éltek át, de pénzügyi stabilitásukat teljesen visszanyerték.   
Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy elkezdtek egy olyan tevékenységet, amikor is holland 
hajógyárba visznek magyar szerkezetlakatosokat, lemezlakatosokat, hegesztıket. 
Hollandiában kevés az ilyen szakember. Jelen pillanatban 20-25 ember dolgozik kint. Oktató 
hetet vezetnek be, amikor alacsonyabb bérért dolgoznak, szokták a munkához való viszonyt, 
majd egy hét után – akit alkalmasnak ítélnek, azt rendes bérért alkalmazzák.   
Elmondja továbbá, hogy az öntözıcsatorna indulásánál a Holtág után a Natura 2000 területen 
eddig semmilyen beépítés nem volt, a közelmúltban megjelent egy személy – aki tulajdonosa 
egy 400 m2. területnek – kivágott egy jóval nagyobb erdırészt, s lerakott mozgó házakat, un. 
felvonulási épületeket. A tulajdonos állítása szerint ilyen épületek elhelyezhetık.  
Kéri az önkormányzatot, figyeljenek oda, mert esetleg tovább folytathatják ezt a folyamatot.   
Tájékoztatja a képviselıket arról a sajnálatos tényrıl, hogy elkezdtek holland horgászokat 
(újságírókat) hozni Dömsödre azzal a nem titkolt szándékkal, hogy írjanak róla. A 
sporthorgászat nagyon népszerő, sokat fordítanak az eszközökre, drága botokkal horgásznak. 
Sajnálatos, egyik éjjel ellopták a ház elıtti terasztól a felszereléseket, illetve késıbb a csónak 
motorját. A csapat azonnal csomagolt és elment haza. Ez nagy probléma, valamilyen 
megoldást kell találni, így nem lehet idehozni a turistákat.  
 
Lázár József képviselı: Egy heti lapban olvasta Ráckeve polgármesterével készített 
újságcikkel, amelyben a város fellendülését az idegenforgalomtól várja, többek között egy 
kikötıt akarnak építeni. Erre gondoltak, vagy egy önállóra?  
 
Kelemen Gábor: Ráckevén már van egy kis kikötı a korzó végén, amit az a személy 
üzemeltet, aki az Euroship hajóit gyártja. Ugyancsak a híd túloldalán felfelé terveznek egy 
kikötıt.  Ismerik egymást, partnerek, hiszen hasonló problémával küzdenek.  
 
Vass Ilona Dömsödi Hírnök szerkesztıje: Az elsı lakossági fórum után kérte Kelemen urat, 
hogy a Hírnökben megfelelı módon a lakosságot tájékoztassák. Kérdezi, hogy lesz-e még 
módja a lakosságnak, hogy megismerje a projektet, véleménye szerint szőkös az információ 
áramlat.   
 
Kelemen Gábor: Nem küldte el az anyagot egyrészt azért,  mert ez az anyag még nem állt 
rendelkezésére, másrészt, most sem tudja azt mondani, hogy eszerint fogják megvalósítani a 
projektet. Nem akarnak félrevezetı cikkel közölni. Az aktuális állapotot természetesen 
hajlandóak bemutatni. Az engedélyezési terv kötelezi a céget bizonyos pontokon a tervek 
publikus bemutatására. Ezekhez a pontokhoz még nem értek el.  
 
Bencze István polgármester: Amikor olyan stádiumba kerül a projekt, hogy a Dömsödi 
Hírnökben teljes felelısséggel be lehet mutatni, akkor mutassák be, addig pedig a szerkesztı 
készítsen egy fél oldalas interjút az aktuális állapotról.  
 
Patonai Istvánné képviselı: Arról van-e már döntés, hogy zsilipes rendszer lesz, vagy híd? 
Arról nincs még biztos ismeretük, hogy a Kisdunaparti lakosok talajvíz problémája hogy 
oldódik meg?  
 
Kelemen Gábor: Igen, ez a terv a hidas megoldást veszi alapul.  
Abban az esetben amikor a hidas megoldás van, illetve a Ráckevei Dunaág és a Holtág 
vízszintje között nincs különbség, arra tartalmazza a leírásokat és a számításokat az anyag.  
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Patonai Istvánné: Az elmúlt fórum óta van újdonság ezzel kapcsolatban?  
 
Kelemen Gábor: Annyi van, hogy akkor elveket mutattak be, ez az anyag már pontos 
számításokat tartalmaz.  
 
Jaksa Istvánné Vízmő vezetıje: Kérdezi, hogy szó volt arról, hogy a Nagy tanyán egy 
csónaképítı üzemet létesítenek, ez megvalósul? 
 
Kelemen Gábor: Abban a pillanatban, amikor tudnak megrendeléseket, munkát hozni, 
megépítik, illetve két lépcsıben, elıször bérelnek területet, majd építenek. Annak nincs 
értelme, hogy megépítik és egy idı után be kell zárni. Csak akkor építik meg az üzemek, ha 
megbízható, normális piac van. Céljuk olyan dolog létrehozása, amely folyamatosan hosszú 
távon mőködıképes.  
 
Ambruska József képviselı: Állampolgárok részérıl merült fel a kérdés, igaz-e, hogy az 
Euroshipnek vannak máshol is felvásárolt területei és az egész projekt a földterület szerzésrıl 
szól.  
 
Kelemen Gábor:  Mint az Euroship magyarországi képviselıje, errıl nincs tudomása. 
Személy szerint mindenrıl tud, amit Magyarországon csinálnak, de ilyenrıl nincs tudomása.  
 
Patonai Istvánné képviselı: Kérdezi, hogy a híd hossza, emelkedése milyen lesz?  
 
Kelemen Gábor: 7 méter a nyílástávolság , 4 méter magas a vízszinttıl számítva.  
 
Több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István polgármester megköszönte 
Kelemen Gábor tájékoztatását.  
 
A képviselı-testület a tájékoztatást tudomásul vette, határozatot nem hozott. 
 
 
7./ A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért 
fizetendı beiratkozási és térítési díjakról szóló 16/2001.(XI.7.) rendelet módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a rendelet 
módosítás csupán az 5 %. ÁFA. emelésrıl szól, mást nem érint.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú 
szavazással megalkotta az alábbi rendelet:  
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
8/2009. (VI.25.) rendelete  
A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért fizetendı 
beiratkozási és térítési díjakról szóló 16/2001.(XI.7.) rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetésnek  napja: 2009. július 1. 
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. július 1. 
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8./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendı étkezési 
térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002.(XII.12.) rendelet módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Ezt a rendelet módosítást is csak az 5 %. ÁFA. emelkedés érinti.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú 
szavazással megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
9/2009. (VI.25.) rendelete  
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendı étkezési térítési 
díjak megállapításáról szóló 14/2002.(XII.12.) rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetésnek  napja: 2009. július 1. 
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. július 1. 

 
9./ A nagyközség illetékességi területén a Községi Vízmő által szolgáltatott vízdíj 
mértékérıl szóló 12/1996.(V.7.) rendelet módosításáról 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve itt is elmondja, hogy a rendelet 
módosítás az ÁFA. emelkedés következtében vált szükségessé.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú 
szavazással megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
10/2009. (VI.25.) rendelete  
A nagyközség illetékességi területén a Községi Vízmő által szolgáltatott vízdíj mértékérıl 
szóló 12/1996.(V.7.) rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetésnek  napja: 2009. július 1. 
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. július 1. 

 
10. A „Szüret utca szilárd burkolatúvá tétele” címő közbeszerzési eljárás kiírása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: A Ságvári utca-Elıre utca építése során a Szüret utca építésére 
nem tudtak pályázni. Már elızetesen döntött arról a képviselı-testület, hogy ezt az utcát saját 
forrásból, illetve hitelbıl építi meg. A tervezıvel egyeztettek a költségvetésrıl és 
megállapították, hogy közbeszerzés hatálya alá tartozik. A közbeszerzési tanácsadó 
elkészítette az ajánlatot, javasolja a közbeszerzés kiírását.  
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással meghozta a következı határozatot: 
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102/2009.(VI.24.) Kt.számú 
Határozat 
 
I.)  
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Szüret utca szilárd 
burkolatúvá tétele” megnevezéső önkormányzati projekt megvalósítása keretében az 
építési munkákat végzı vállalkozó kiválasztása céljából közbeszerzési eljárást folytat le. 
A képviselı-testület a közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdés alapján, megbízza Dr. 
İszy Tamás közbeszerzési szakértıt, az ajánlati felhívás elkészítésére.  
 
II.) 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Szüret utca szilárd 
burkolatúvá tétele” megnevezéső közbeszerzési eljárásában az önkormányzat 
közbeszerzési szabályzatával összhangban az ajánlatok bírálatával összefüggı feladatokra 
7 tagú bíráló bizottságot választ.  
 
A bíráló bizottság tagjai: Bencze István polgármester, Ispán Ignác Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke; Sallai Gábor Gazdasági és 
Mőszaki Fejlesztési Bizottság elnöke; Dr. Rostás Klára Ügyrendi Bizottság elnöke, 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı; Varga László mőszaki fıtanácsos, Dr. İszy Tamás 
közbeszerzési tanácsadó.  
 
A bíráló bizottság elvégzi az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott 
feladatokat. A Bíráló Bizottság megbízatása a közbeszerzési eljárás lezárásáig tart. 

 
A képviselı-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a közbeszerzési tanácsadót 
a határozatról haladéktalanul értesítse. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
Képviselıi kérdések, válaszok 
 
Bencze István polgármester: Ambruska József képviselı kereste fel délelıtt, átadott egy 
képviselıi indítványt, mely az illetékes bizottság által történt megtárgyalás után kerül a 
képviselı-testület elé. Felmerült, hogy nem minden képviselı elıtt ismert, hogy milyen 
jogokkal, lehetıségekkel rendelkeznek a képviselık, esetleg át kellene beszélni a szervezeti és 
mőködési szabályzatot. Amennyiben a képviselık ezt igénylik, az aljegyzı szívesen áll 
rendelkezésre.  
 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A képviselı választás alkalmával a megválasztott képviselık 
kaptak egy képviselıi füzetet, amely sok praktikus információt tartalmaz az alapvetı 
jogszabályok mellett a képviselıi munkáról. Korábban kezdeményezték az akkori 
közigazgatási hivatalnál, hogy a köztisztviselıkhöz hasonlóan a képviselıknek és a 
polgármestereknek is szervezzenek képzést. Egy évben ezt meg is szervezték, Dömsödrıl 
akkor két képviselı tartott erre igényt, az érdeklıdés hiányában nem tartották meg a képzést. 
Bármikor bármelyik képviselıt szívesen tájékoztatnak a munkájukhoz kapcsolódó 
jogszabályokról és szabályzatokról. 
 
dr. Bencze Zoltán aljegyzı tájékoztatja a képviselıket, hogy tervezik a képviselık és 
polgármesterek továbbképzését nagy valószínőséggel távoktatásos rendszerben bonyolítanák 
le.  
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Patonai Istvánné képviselı: Van-e már elképzelés az OMK. kerítésének folytatásával 
kapcsolatban, mivel szombaton tervezik a játékok ideszállítását. Kerítés nélkül nem tehetik le, 
mikorra tervezhetik?  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Ispán Lászlót már felkérte, készítsen számítást, mibe 
kerülne a kerítés építése. Amennyiben a jelenlegi kerítést ugyan ebben a stílusban formában 
tovább építik, kb. 450 ezer ft-ba kerülne. Ha beton alapra helyeznének hullámpalát, az 100-
150 ezer ft. lenne. Miután sürget a helyzet és azt is mérlegelni kell, hogy minél kevesebb pénz 
menjen veszendıbe, arra a megoldásra jutottak, hogy elkészítik a végleges téglaborítású 
kerítés alapját, amire kap egy dróthálót. Ennek az elkészítése a leggyorsabb és az oszlopokat, 
valamint a dróthálót máshol fel tudják használni. Hogy mikorra készül el, erre most nem tud 
választ adni, le kell ülni és átbeszélni, honnan tudnak embereket kivenni és átcsoportosítani. 
 
Bencze István polgármester kéri a képviselı asszonyt, hogy keressék fel és egyeztetnek a 
mielıbbi megvalósítás érdekében.   
 
Lázár József képviselı: Örül, hogy az 51-es úton elszórták a főmagot, de sajnos az emberi 
hanyagság miatt tönkre megy, nem locsolják. A település központja felé haladva egy szép 
településközpontot látni, azonban a volt cukrászda épülete és a mellette lévı épület állapota 
siralmas, a településrıl alkotott pozitív képet lerombolja. Betört ablakú épület, deszkázzák be.  
 
Bencze István polgármester: Sajnos annál többet, hogy felszólítják, nem tudnak tenni.  
 
A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen hatósági ügyekben érkezett fellebbezéseket 
tárgyalt. (külön jegyzıkönyvben rögzítve.) 
 
Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
             Bencze István                                                              dr. Bencze Zoltán  
             polgármester                                                                        aljegyzı 
                                                                                  Dr. Vörös Andrea körjegyzı megbízásából 


