JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember
30-án megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József,
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Lázár József, Patonai Istvánné, Dr.
Rókusfalvy Sylvia, Dr. Rostás Klára, Sallai Gábor, Dr. Szabó Gáborné képviselık, Dr. Vörös
Andrea körjegyzı, dr. Bencze Zoltán aljegyzı, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Bencze István polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy 12 képviselı jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
132/2009.(IX.30.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1.) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének módosítása
2.) Tájékoztató a közmunkaprogram végrehajtásáról
3.) Az önkormányzati beruházások finanszírozásához kapcsolódón éven belüli lejáratú
hitel felvétele
4.) A „Szüret utca-Dabi krt.-Zrínyi utca felújítása” építési beruházáshoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás indítása. Közbeszerzési Bizottság tagjainak megbízása.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a tavasz folyamán
fogadta el a képviselı-testület a közfoglalkoztatási tervet, de már túlhaladta az idı, elsısorban
a létszám megállapítással kapcsolatban. 102 fıben határozták meg a foglalkoztatni kívánt
létszámot, ma már 130 fı felett van ez a létszám. Ennek megfelelıen módosítani kell a
közfoglalkoztatási tervet.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Az elmúlt héten véleményezte a Szociális Kerekasztal is az
elıterjesztést, támogatják a módosítást.
Bencze István polgármester – miután az elıterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem
hangzott el – szavazásra bocsátja az elıterjesztésben foglalt javaslatot, a létszám 160 fıre
történı felemelését.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
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133/2009.(IX.30.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelembe véve a helyi
szociálpolitikai kerekasztal véleményét, az Önkormányzat 34/2009.(III.25.) Kt.számú
határozatával jóváhagyott 2009. évi Közmunkaprogramját az alábbiak szerint módosítja:
A közmunka program keretében az önkormányzat 2009. II. negyedévben- 102 fı; III.
negyedévben 102 fı és a IV. negyedévben 160 fı foglalkoztatását szervezi meg.
A program bruttó bérköltségét a képviselı-testület 93.860.121.-Ft-ban határozza meg,
mely bérköltség 95%-át, azaz 89.167.115.-Ft-ot a központi költségvetésbıl igényel az
önkormányzat.
A közmunka program a határozat melléklete.
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a közmunkaprogram
végrehajtásával összefüggı jognyilatkozatok megtételére.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

2./ Tájékoztató a közmunka program végrehajtásáról
Elıadó: Varsányi Antal alpolgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Varsányi Antal alpolgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy jelenleg 134 fı a
közfoglalkoztatottak száma. A most meghatározott 160 fıs keretet semmiképpen sem
szeretnék betölteni. A továbbiakban tájékoztatta a képviselı-testület egy tegnap megrendezett
- Út a munkához program végrehajtásával kapcsolatos - kistérségi fórumról.
Összehasonlításként elmondta, hogy Taksonyban egy közhasznú foglalkoztatott van,
Szigetszentmiklós városban 51 közcélút foglalkoztatnak. Ehhez képest Dömsödön jelenleg
134 fıt. Dömsödön nagyon nagy számú azoknak a munkát keresıknek a száma, aki a
szociális jellegő munkabérre rászorulnak. Fı cél bizonyos fokig munkára szoktatni az
embereket. Az eddig elvégzett munkáról elmondja, hogy a legnagyobb volumenő munka a
főkaszálás volt, melyhez vannak gépi eszközeik, látványos, a falu kinézetében javulást mutat.
Elvégezték a Rákóczi úton az árkok kitisztítását, valamint ugyancsak jelentısebb munka volt
a gát kaszálása, amely elég vegyes eredményt hozott. Dolgoznak a közcélú foglalkoztatottak
még az Esze Tamás úti zöldparkoló építésénél is, önálló munkát végeznek, kevés irányítással,
jól halad a pályázati pénzbıl épülı parkoló.
A közcélú munkások egy része állandó helyen dolgozik, az intézmények kaptak néhány fıt,
különbözı részfeladatokat látnak el, mint takarítás, portásság, illetve konyhai kisegítı. A
késıbbiekre nézve szeretné, ha az önkormányzat csökkentené a létszámot télire, mert nem
tudnak munkát biztosítani számukra.
Jelenleg a Hajós kastély udvarát és környékét igyekeznek megközelíthetıvé tenni, illetve az
intézmények környékét szeretnék szebbé tenni. Terveik között szerepel a faluhoz tartozó
Duna-parti rész kitisztítása, elburjánzott növényzet kivágása, belógó ágak eltávolítása stb.
A közcélú munkások fogadtatása a faluban vegyes érzelmeket vált ki a lakosságból, vannak
pozitív és negatív tapasztalatok egyaránt.
Kéri a képviselı-testület tagjait, tájékoztassák, ha valahol elvégzendı feladatokat látnak.
Ugyanezt kéri az intézményvezetıktıl.
A téli létszámcsökkentés másik indoka, hogy többen nem veszik komolyan a munkát, továbbá
télen 8 órában melegedı helyiséget biztosítani nem tud az önkormányzat, és munkát sem.
A program 2010-ben is folytatódik, bár törvénymódosítás várható, fı változásként hangzott
el, hogy egy családból lehetıleg egy fıt foglalkoztassanak. A programnak – véleménye
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szerint – hármas haszna van. Az emberek egy része – aki eddig szinte soha nem dolgozott –
munkát kap, jövedelemhez jut, másodszor a falu szépül, évtizedek óta elhanyagolt dolgokat
rendbe lehet tenni, harmadszor pedig be lehet hajtani olyan elmaradásokat, amit eddig nem
lehetett (pl. adóhátralék)
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselı-testület arról, hogy Ispán László
felmentése folyamatban van, december 31-el nyugdíjba megy, munkába október 31-ig lesz.
130-150 embert egy embernek igazgatni nem lehet. A következı évi költségvetésben
gondolkodni kell arról, hogy valamilyen módon – esetleg megbízási szerzıdéssel Ispán
Lászlót tovább foglalkoztatni, vagy keresni kell olyan alkalmas személyt, aki Varsányi
Antalnak segítségére lesz, egy személyben ezt a munkakört ellátni nem lehet. Meg kell nézni,
jelenleg ki van munkanélküli segélyen, aki alkalmas lehet irányításra. Egyébként pozitív
dolognak tartja ezt a programot.
Balogh László Levente képviselı: Mi lesz azokkal, akiket télire elküldenek?
Bencze István polgármester: Rendelkezésre állási támogatást kapnak, melynek összege
havonta 28.500.-Ft.
Lázár József képviselı: A jó gondolat mellett lát negatívumokat is. A Szociális Kerekasztal
Bizottság ülésén is elmondta, aki nem hajlandó megfelelıen dolgozni, azt el kellene küldeni,
mert így nincs a munkának becsülete. Vannak, akik nem hajlandóak a rájuk bízott feladatot
elvégezni. Hiányolja, hogy a százegynéhány fıbıl vannak akik érettségivel, szakmával
rendelkeznek, vagy egy nagy réteg, akik nem rendelkeznek iskolával, dolgozni sem akarnak.
Úgy látja, hogy 30-40 fıt kényszerülnek konzerválni, akik mindig ide fognak jönni az „Út a
munkához” programba, nem tudják kimozdítani a tunyaságból. Azt hiányolja, hogy nem
merik kényszeríteni ezeket az embereket a munkára. Elhangzott, hogy az iskolában 6 órában
takarítanak, és feltételezhetıen kevesebbet visznek haza, mint a közhasznú munkások.
Dr. Rostás Klára képviselı: A kevésbé munkaszeretı emberek csoportjával kapcsolatos
kérdése, nem lehetne differenciálni a munkabérben az elvégzett munkát, aki kevésbé
dolgozik, az kevesebb pénzt kapna, mint aki jó minıségő munkát végez?
Bencze István polgármester: Levonják a munkabérbıl az igazolatlan napokat.
Varsányi Antal alpolgármester: Differenciálni túlzottan nem lehet, a minimálbér jár.
Dr. Rostás Klára képviselı: Van a hivatalnak egy néhány fıs mőszaki csoportja, akik már
több éve tevékenykednek, nem tudnák ık irányítani a közcélúakat?
Varsányi Antal alpolgármester: Nem, de nem is alkalmasak rá nem is vállalják. Kımővesek,
a szakmai feladatukat végzik, irányítják a munkában szakmailag ıket, de a teljes irányítást
nem tudják ellátni.
Dr. Rostás Klára képviselı: Azok a fiatalok, akik még nem rögzültek a munkanélküli
szerzett jövedelem állapotába, belılük kellene egy csoportot alakítani, alpinista munkára
kiképezni ıket. Sok olyan fa van, amit ki kellene vágni és alpinista felszerelés kellene hozzá.
Az alpinista munkához semmiféle különösebb szakértelem nem kell, csak a felszerelést
kellene megvenni. 18 éves korukban kellene elcsípni ezeket a fiatalokat, míg nem rögzül
bennük ez a munkanélküli állapot.
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Bencze István polgármester: Ehhez egy komoly képzés szükséges, nem lehet csak úgy
összeállni és fát kivágni.
Varsányi Antal alpolgármester: Egyébként megvannak a feltételei, hogy ki hozható be a
rendszerbe, 18 éves korban még nincs pl. munkanélküliként regisztrálva, együtt kell mőködni
a munkaügyi hivatallal legalább 200 napig regisztráltnak kell lenni, s utána lehet jelentkezni.
Oktatással kapcsolatban elmondja, hogy nagyobb gond a megszervezés. Most indul egy
teljesen ingyenes motoros főrészes képzés, a Földmővelésügyi Minisztérium támogatásával.
Ide szeretnének 3-4 embert beiskolázni, hogy a motoros főrészt szakszerően tudja kezelni. A
pénzes tanfolyamok 30-90 ezer Ft. között vannak, ez túl drága az önkormányzatnak.
Korona Sándor képviselı: Meg tudják-e vizsgálni, hogy milyen formában lehetne a
késıbbiekben egy szociális szövetkezet vagy egy KHT-t létrehozni? Ugyanis az Út a
munkához program valóban csak a munkához segíti az embereket, de itt hosszú távon kellene
megoldani az emberek kereseti lehetıségét, ebben a programban csak az adófizetık
forintjából kapnak vissza valamit. Nem lenne rossz egy olyan szervezeti formát felállítani,
ahol a dolgozni akaró, csak munkát nem találó embereknek lenne munkalehetıség. Az
országban mőködik egy néhány ilyen szervezet, utána kellene járni, milyen formában fogják
támogatni az ilyen szociális munkahelyeket a jövı évtıl. Ez lehetne egyfajta szőrıeszköz,
hogy azok kerüljenek be, akik tényleg dolgozni szeretnének.
Másik pedig, az emberek munkavégzésével kapcsolatban hogyan lehetne az emberek
munkáját úgy hasznosítani, hogy látszata is legyen a faluban, javasolja, hogy a falut
körzetekre kellene osztani, kiosztani egy adott csapatnak a feladatot, s azt ellenırizni. Ez egy
bizonyos mértékig mérhetı és szankcionálható, illetve a lakosság számára érzékelhetı.
Következı javaslata, az önkormányzatnak vannak olyan ingatlanai, ahol létrehozható egy
olyan kert, ahol növényeket, csemetéket lehet nevelni, amely a falu széppé tételét szolgálná.
Az elızı közmunka program – 1998. körüli idıszakban – indulásakor elkezdtek különbözı
csapadékrendszereket tisztítani, megkeresni a lefolyókat a Kis-Dunába, illetve az 51-es úton
lévı aknákat tisztítani. Nagyon sok olyan győjtıakna van, amelyek eltömıdtek, nem is tudnak
róluk. Ha ezt két-három ember folyamatosan tisztítaná, sokat jelentene, s folyamatos munkát
jelentene néhány ember számára.
Varsány Antal alpolgármester: A település kerületekre osztása megtörtént, a feladatok egy
részénél lehet csak alkalmazni, szemét szedés, járdatakarítás, ott ahol gépeszköz igény van,
ott nem lehet, nincs annyi gép. Körzetekre van tehát osztva a falu, vannak felügyelık, de az
információk nem mindig állják meg a helyüket.
A Hajós kastély takarítása közben felmerült a gondolat, hogy a mart aszfalt elhasználása után
ott lehetne egy kertet kialakítani.
Ahol a fákat kivágták a vastagabb ágait szociális alapba szánták, a vastag szálakat egy nap
alatt eltulajdonították, a vékonyat ott hagyták. Félı, hogy a kertbıl is ellopnák a növényeket,
facsemetéket.
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı: Közmunkást lehetne éjjeliırként foglakoztatni.
Varsány Antal alpolgármester: A csatorna rendszer tisztításával kapcsolatban elmondja,
hogy a Kis-Duna kifolyókat kitisztíttatta, a csatornák mőködnek, a csapadékvíz lefolyik, az
51-es úton végzendı bármiféle munkához a Közútkezelı hozzájárulása szükséges. Szigorú
elıírások vonatkoznak az ott folyó munkákra pl. útlezárás, korlát kihelyezés stb.

5

Lázár József képviselı: Érnek a szılık, érnek a termények, lopják, mielıbb learatná a
tulajdonos, ezek közül a szakképzett emberek közül nem lehetne a mezııri szolgálatot
megerısíteni?
Varsány Antal alpolgármester: Ezekkel az emberekkel nem. Most lehetne bıvíteni, komoly
feltételei vannak, nem mezııri szolgálat, hanem települési ırség lenne. Gondolkodnak ebben,
nagyon nehéz erre alkalmas embert találni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatót.
A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadta és 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással
meghozta a következı határozatot:
134/2009.(IX.30.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a közmunkaprogram
végrehajtásáról szóló idıszaki beszámolót elfogadja.
Felelıs: Varsányi Antal alpolgármester
Határidı: azonnal
3./ Az önkormányzati beruházások finanszírozásához kapcsolódón éven belüli lejáratú hitel
felvétele

Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı az elıterjesztést indokolva elmondja, hogy a most folyó
mindkét nagy beruházás építési engedély köteles, fordítottan ÁFA-s, az önkormányzatnak kell
az ÁFA befizetést a kivitelezı számlák után teljesíteni. A táblázatból látható, várhatóan a
szeptemberi októberi bevallásokban 16-16 millió Ft. ÁFA kifizetésre fog sor kerülni, ennek
teljesítése után tudják csak lehívni a támogatást, ehhez áthidaló, rövid lejáratú hitelt kell
felfenni. Ez a hitelfelvétel nem közbeszerzés köteles, az önkormányzat számlavezetı
pénzintézetétıl (OTP Bank Zrt.) kaptak ajánlatot.
Bencze István polgármester: Ahhoz, hogy az önkormányzat a pénzéhez jusson elıször be kell
fizetni az ÁFA-t.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
135/2009.(IX.30.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete 32.758.055 Ft összegő rövid
lejáratú hitel felvételérıl döntött.
A hitel futamidejét 2009. október 15-tıl 2010.március 31-ig határozza meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési
bevételeit ajánlja fel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy KMOP-3.3.1 B-2008; és a
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KMOP-2.1.1/B-2008. számú pályázatokból befolyó támogatást a hitel törlesztésére
fordítja.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben - a felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat
megelızıen - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elıirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
A képviselıtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a fenti hitelre
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon,
a hitelszerzıdést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: szerzıdéskötésre 2009. október 14.
4./A „Szüret utca-Dabi krt.-Zrínyi utca felújítása” építési beruházáshoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás indítása. Közbeszerzési Bizottság tagjainak megbízása.
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztést csatolva.)

Bencze István polgármester: Arrıl kell dönteni a képviselı-testületnek, hogy a Szüret utca,
Dabi krt és a Zrínyi utca felújításának munkáira a közbeszerzési eljárás megindítják, valamint
a bíráló bizottság tagjait meg kell választani.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az
elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
136/2009.(IX.30.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 102/2009. (VI.24.) Kt.sz.
Határozatát az alábbiak szerint módosítja.
I.)
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Szüret utca - Dabi krt. és
Zrínyi utca felújítása” megnevezéső 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 - Dabi krt. és
Zrínyi utca felújítása” megnevezéső közbeszerzési eljárásában az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatával összhangban az ajánlatok bírálatával összefüggı feladatokra
7 tagú bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság tagjai: Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke; Sallai Gábor Gazdasági és
Mőszaki Fejlesztési Bizottság elnöke; Dr. Rostás Klára Ügyrendi Bizottság elnöke, dr.
Bencze Zoltán aljegyzı; Varga László mőszaki fıtanácsos, Dr. İszy Tamás közbeszerzési
tanácsadó.
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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
Határidı: azonnal

Bencze István polgármester: A Képviselık asztalára került az az anyag, amit a Mővészeti
Iskola igazgatója az internetrıl töltött le, a mővészeti oktatás 2010. évi költségvetésével
kapcsolatban. A jövı évi költségvetésben a mővészeti iskoláktól komoly pénzeszközöket
vonnak el, ezen kívüli a tandíj háromszázszoros emelése várható. Már most is komoly anyagi
korlát van a mővészeti iskola fenntartása miatt, ha ez tovább nı a szülıkre jutó teher, akkor
nagyon komoly gondok lehetnek. Kéri, hogy a képviselı-testület hatalmazza fel a
polgármestert arra, hogy felhívja Végh Tibor országgyőlési képviselıt, interpelláljon a
közoktatási miniszterhez, ezekkel a problémákkal kapcsolatban. Amennyiben Végh képviselı
úr ezt nem vállalja, akkor felkeresné Pánczél Károly országgyőlési képviselıt.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
137/2009.(IX.30.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Bencze István
polgármestert, hogy Végh Tibor és Pánczél Károly országgyőlési képviselıket kérje fel a
2010. évre tervezett alapfokú mővészeti iskolákat érintı költségvetési megszorítások ellni
képviselıi felszólalásra.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

Képviselıi kérdések
Ambruska József képviselı kérdezi, hogy az útépítık a Rákóczi utat a malommal szemben
összetörték, mikor várható az út kijavítása ?
Bencze István polgármester: A munka befejezését követıen, mielıtt levonulnak,
megcsinálják a Rákóczi útnak az összetörtén szakaszát.
Korona Sándor képviselı kérdezi, hogy az újonnan felújított utcáknál lesznek közlekedési
táblák kihelyezve, mert az út minıségének javulásával a sebességet sem tartják be,
balesetveszélyes.
Az ülésen több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.
Kmf.
Bencze István
polgármester

Dr. Vörös Andrea
körjegyzı

