JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 30-án
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor
képviselık, dr. Bencze Zoltán aljegyzı, Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı, továbbá a
jelenléti ív szerinti meghívottakat.
Bencze István polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, valamint a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a 9 megválasztott képviselıbıl 7 képviselı jelen van, így az ülés
határozatképes, az megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozat:
111/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét a következık
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
3./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II.17.)
rendelet módosítása
4./ A Nagyközségi Óvoda beszámolója a 2010/2011-es nevelési évrıl
5./ A Gróf Széchenyi István Általános Iskola beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl
6./ A Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési központ bérleti díjainak felülvizsgálata
7./ A Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómő
Tulajdonközösség megszüntetése
8./ Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás
módosításának jóváhagyása
9./ A „Még 1000” Év Dömsödért Egyesület Közhasznú Szervezet kérelme a Petıfi téri
volt iskolaépülettel kapcsolatban
10./ A Dömsödi Sportközpont igazgatói állására pályázat elbírálása
11./ A Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es
tanévrıl
12./ Egyebek
Zárt ülésen:
13./ A Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési Központ igazgatói állására pályázat bírálata
14./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat jegyzıi pályázatának bírálata
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
112/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Lázár József - a Pest megyei Rendırkapitány tájékoztatójával kapcsolatos –
kérdésére elmondta, hogy 20 fiatal rendır fog a kapitánysághoz augusztus 5-ig érkezni, 3-4
fıt biztosan Dömsödre helyeznek.
Lázár József: Az utóbbi idıben több betörés volt ismét Dömsödön, az elkövetık dömsödiek
voltak, tudják kik a tettesek?
Bencze István: A nyomozás alakulásáról nem tájékoztatták. A fıkapitánynak kifejezte
elégedetlenségét, és elmondta, hogy továbbra is abban látja a megoldást, ha Dömsödön önálló
rendırırsöt hoznak létre. A fıkapitány ismeri és akceptálja Dömsöd problémáját, de pontos
idıt nem tud ígérni.
Lázár József képviselı kérdésére részletesen beszámolt a kiskunlacházi polgármesterrel – a
járási székhely kialakításával kapcsolatban – folytatott megbeszélésrıl.
A megbeszélésen szóba került Dömsöd – háziorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban felmerült
– kérésének elutasítása, mellyel kapcsolatban dr. Répás József a soron következı képviselıtestületi ülésen szeretne tájékoztatást adni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület az
elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
113/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti idıszak
eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

3./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II.17.)
rendelet módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)

Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság a rendelet módosítást megtárgyalta, azt elfogadásra
javasolja.
Zsoldos Gáborné: A 2011. évi költségvetés módosítására elsı ízben kerül sor. Június 15-i
ülésen döntés született arról, hogy a költségvetési forráshiány kezelni kell oly módon, hogy a
pillanatnyi pénzhiányos helyzetet is meg kell oldani, és a következı évekre is kiható döntést
kell hozni.
A forráshiányos pályázat is a pillanatnyi helyzetet javítja csak, hosszú távon nem segítség.
A rendelet 920 millió Ft-os nagyságrenddel került a testület elé, jelen javaslat végösszege
990.322 ezer Ft. Gazdasági bizottsági ülésen elhangzott, hogy a rendelet-tervezet szövegében
helytelenül szerepel, a rendelet-tervezet elsı két sorában elírás történt, ezt javítják. A 70
milliós nagyságrendő növekedés a valóságban jóval nagyobb növekedést és csökkenést
tartalmaz. A rendelet-tervezetben bemutatják a központi támogatásokat, melyeket év közben
igényelnek, pályázati támogatásokat, és mindazokat, amelyek a pénzügyi helyzetet
módosítják. Beépítették azt az összeget, mely a június 15-i döntés szerint a költségvetési
hiány csökkentésével kapcsolatos volt. Volt olyan intézmény, ahol további megszorításokat
tudtak beépíteni a javaslatba, az elıterjesztés utolsó oldalán összefoglalták, melyik intézményt
milyen elvonás terhel. A rendelet-tervezet kiadási oldalon az intézményeknél 26,5 millió Ft.
elvonást tartalmaz, bevételi oldalon 1,7 millió Ft-os növekedést. Összességében 28,2 millió
Ft-os forráshiány csökkenést tartalmaz a rendelet. A táblázatokból az látható, hogy a 41,6
millió Ft-os forráshiány 4—4,5 millió Ft.-ra csökkent, melynek oka egyrészt, hogy a 2010.
zárszámadásban elszámolták a normatív és kötött felhasználású támogatásokat, a ténylegesen
kiutalt összeg és az elszámolás alapján járó összeg 3 millió Ft-tal több, ezt az MÁK. kiutalta, s
a forráshiánnyal szemben állították.
Másrészt a 2011.évi oktatási társulási támogatások elszámolásából ered.
A kiadások csökkentésével a bevétel növelésével az elızı évi központi támogatások hatására
és a társulási pót támogatással együttvéve sikerült a 41,5 millió hányt 4,5 millió Ft-ra
lecsökkenteni. Az anyagban szerepel még a vízminıség javító program, az önrészt
támogatására pályázatot nyújtottak be, az önrész teljes összegét nem lehet a támogatással
lefedezni, a fennmaradó részt a Községi Vízmőtıl várják.
Az ivóvíz programmal kapcsolatban még egy döntés szükséges. Kéri, hogy a képviselıtestület a Vízmő felé az önkormányzati vagyon használatáért a 2011. II. negyedévtıl az év
hátralévı részéig állapítson meg vagyonhasználati díjat. Ez egy gyakorlat, eddig Dömsödön
nem volt ilyen. Évi 1.100.000.-Ft-ban javasolja megállapítani.
A rendelet melléklete a létszámos tábla, a szöveges indokolásból kimaradt, a végsı változat
érinti a létszámokat is, melyet az iskola és az óvoda, valamint a polgármesteri hivatal esetében
részletesen ismertetett.
Bencze István: Azt kérte a Képviselı-testület, hogy újabb elvonásokkal 5-6 millió Ft-tal
közelítsék a 30 millió Ft-ot. Jelen elıterjesztés ennek többé-kevésbé megfelel. Még kisebb
megtakarítás két területen érhetı el, amely további vizsgálatot igényel. Egyrészt,
elképzelhetınek tartja a beszerzések központosítását, másrészt a karbantartás központosítását,
mellyel esetleg egy álláshely spórolható.
Nagyobb falat a napközi otthonos konyha üzemeltetése, szó volt már arról, hogy az
önkormányzat kiadja a mőködtetést. Több dömsödi vállalkozóval beszélt ez ügyben, akiket
érdekelne a mőködtetés. Ha az eddigi elvonások kevésnek bizonyulnak, akkor tovább lehet
gondolni a konyha kiadását. Véleménye szerint ezzel csak nyerhet az önkormányzat. Esetleg
mindenféle kötelezettség nélkül megvizsgálhatják az ajánlatokat, vagy most nem
foglalkoznak vele és jövıre visszatérnek.

Gazdasági Bizottsági ülésen is beszéltek róla, hogy az eredeti költségvetési rendelet
módosításában benne volt a Ságvári úti iskola bezárása. A Bizottsági ülést követıen már nem
szerepel, a bizottság a felhozott észérveket elfogadta.
A konyha mőködésével kapcsolatban kéri a képviselı-testületet, alakítsa ki álláspontját, ne
foglalkozzanak az idén vele, vagy foglalkozzanak, világítsák át, nézzék meg, mi lenne, ha
bérbe adnák a mőködtetést.
Sallai Gábor: Jó lenne, ha a képviselık kapnának egy elıterjesztést a szabályozási
rendszerérıl, nyersanyag normáról, hány % ki mennyit fizet, 50 % - 100 %. hányan veszik
igénybe, milyen arányú a nem fizetık száma stb. A mőködési rendszerérıl jó lenne látni egy
elıterjesztést.
Balogh László Levente: Esetleg azokat a településeket megkérdezni a tapasztalatról, ahol
már váltottak, milyen eredményt hozott a váltás.
Bencze István: Ráckevén más a konstrukció. Ráckevén bezárt és Budapestrıl szállítják az
ételt.
Varsányi Antal: Ha bérleti díjat kapna az önkormányzat, az csak jó lehetne, ha nem kellene
ebédet vásárolni. De az önkormányzatnak meg kell vásárolni az ebédet a rászorulóknak. Az
ebédelık mintegy 70-80 %-a nem fizet. Hogy nyernek-e vagy sem, függvénye, hogy
mennyibıl tudják kihozni az ebédet.
A kiírásban szeretné ha feltételként szerepelne, hogy a jelenlegi állomány nagy részének
megtartása mellett.
Lázár József: Ha bérbeadás esetén ragaszkodnak a létszámhoz, akkor a vállalkozó nem
spórol semmit. Egyébként úgy látja, hogy nincs felesleges ember a konyhán.
Bencze István: A vállalkozóktól akkor tud konkrét ajánlatot kérni, ha a testület dönt a
bérbeadásról. Még elıkészületlen, ma még ebben nem tudnak dönteni. Kéri a felhatalmazást
arra, hogy házon belül világítsák át a konyha mőködését. Szándékában áll egy fórumot
összehívni – óvodavezetı, iskola igazgató, gyermekorvos, gyermekvédelem, konyha vezetı,
gazdasági vezetı részvételével, megbeszélni azt, hogyan tudják szőkíteni a konyha
költségvetését. Az átvilágítás eredményétıl függıen esetleg dönthetnek a bérbeadásról.
Ispán Ignác: Az ülés végén átad a képviselıknek egy energia spórolás lehetıségére
vonatkozó anyagot.
Bencze István polgármester – miután a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem
hangzott el – tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy az ÖNHIKI. pályázaton 17,9 millió
Ft-ot nyert a település. Apaj is sikeresen pályázott, 5 millió Ft-ot nyert. Apaj ígéretet tett arra,
hogy amennyiben az ÖNHIKI pályázaton bármilyen összeget nyer, az adósság rendezésére
fordítja. Az pályázaton nyert összegbıl ki tudják fizetni a peresítés elıtt vagy alatt álló
számlákat, azokat az intézkedéseket amit eddig hoztak, nem befolyásolja.
A megszorító intézkedések és az ÖNHIKI támogatás tükrében úgy gondolja, hogy nem lesz
könnyő a második félév, de olyan évet fognak zárni, ami miatt nem kell szégyenkezni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az ivóvíz közmő vagyon használati díjának
megállapítására vonatkozó – 1.100.000.-Ft. – javaslatot.

A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
114/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Község Vízmő által üzemeltett
ivóvíz közmő vagyon használatáért 2011. második negyedévétıl 2011. december 31-ig
1.100.000-Ft azaz egymillió forint díj fizetésére kötelezi a Községi Vízmővet.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a 2011. évi költségvetési rendelet
módosítását.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
14/2011.(VII.4.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II.17.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. július 4. napján
A rendelet hatályos: 2011. július 4. napjától.

4./ A Nagyközségi Óvoda beszámolója a 2010/2011-es nevelési évrıl
Elıadó: óvodavezetı
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Beszámolók alkalmával többször elmondta, hogy az óvoda az egyetlen olyan
intézmény, ahol nem sok probléma, gond van, ezt most is megerısíti. Terjedelmes, mindenre
kiterjedı részletes tanulmányt kaphattak a képviselık.
Lázár József: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta, megvizsgálták azokat a
problémákat, amivel rendelkezik az óvoda, akadnak problémák, gondok, ennek megoldásához
pénz kellene. Ennek ellenére szép eredményeket ért el az óvoda. Megállapítható, hogy a video
elterjedésével a gyerekek nem tanulnak meg összefüggı, értelmes mondatot alkotni. Az óvoda
teszi a dolgát a magyar nyelv oktatásával, színházi elıadásokra járnak stb.
Bíznak abban, hogy a Gyerekház megnyílásával ez a küszöb átléphetı lesz.
Elszomorító, hogy az 52 iskolába íratott gyermek közül 17 gyermek van, aki logopédus
segítségére szorul, beszédhibás.
Felháborítónak tartja a szülıi közönyt, amikor nevelési tanácsadóba nem viszi el a gyermeket,
annak ellenére, hogy az önkormányzat a feltételeket megteremti, útiköltséget biztosít stb.
A beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja.
Orosz Lajosné óvodavezetı elmondja, hogy szigorúan a megadott szempontok alapján
állította össze a beszámolót, fontosnak tartja, hogy ezen adatokat közölje, ezek alapján állítja
össze a nevelıtestületi beszámolót is. Bizottsági ülésen már elmondta, ami a beiratkozással
kapcsolatos probléma volt, törvényes utat végigjárta a szülıkkel az egyeztetésre, és a

kollégákkal is. Az alkalmazotti szakmai ülésen döntött arról, hogy az elsı variáció szerint a
három csoport indul Dabon a magas létszámokkal, megbeszélték a kollégákkal, hogy látják
ezt szakmai szempontból, a szülıket levélben értesítették a döntésrıl.
A szülık részérıl felajánlások történtek, az elvonások miatt el nem végezhetı karbantartási
munkálatokra.
Bencze István: Két megjegyzése van, egyik, az óvodai szorgalmi idı lezárását korainak
tartja. Hosszú idınek tartja, hogy három hónapig nincs pedagógusi felügyelet alatt egy pici
gyerek.
Másik dolog, nem tudni még, hogy jövıre lesz-e redınyökre anyagi fedezet, nem igazán tartja
jó megoldásnak a sötétítı függönyt.
A beszámolóból is kitőnik, hogy az apjai tagóvodával nagyon jó a kapcsolat, ezt pozitívan
értékeli.
Orosz Lajosné: Két hétig nincs pedagógusi felügyelet alatt. Nagyon sok olyan család van,
ahol a szülı otthon van és hozza a gyerekeket az óvodába. Nem éri el a 10 fıt azok száma,
akik a nyári ügyeletet az iskola végéig kérik csak.
Varsányi Antal: Elmaradt munkákat, illetve a következı idıszakra vonatkozó munkákat
beszéljék meg, amiben tudnak segítenek.
Bencze István polgármester megköszöni a beszámolót és a óvoda dolgozóinak egész évi
munkáját, majd szavazásra bocsátotta a beszámolót.
A Képviselı-testület a beszámolót elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
115/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagyközségi Óvoda
2010/2011-es nevelési évérıl készült beszámolóját elfogadta.
Felelıs: képviselı-testület

Bencze István polgármester: Dönteni kell a csoportlétszám túllépésrıl is. Szavazásra bocsátja
a határozati javaslatot, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta
a következı határozatot:
116/2011.(VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: Közokt.tv.) 102.§ (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozza.
I. A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3. számú melléklete 7. pontja alapján
engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését 20%-kal az Ú/2 kiscsoportban, a D/2
kis-középsıcsoportban, D/3 nagy-középsıcsoportban.
II. A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3.számú melléklete 8. pontja alapján

engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését további 10%-kal az Ú/4 nagyközépsıcsoportban.
III. A Nagyközségi Óvoda Apaji Pitypang Tagóvodájában a Közokt. tv. 3.számú
melléklete 7. pontja alapján engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését 20%-kal a
Katicacsoportban.
Felelıs: Orosz Lajosné óvodavezetı
Határidı: 2011/2012. nevelési év

5./ A Gróf Széchenyi István Általános Iskola beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl
Elıadó: iskola igazgató
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: A beszámoló részletes, mindenre kiterjedı tájékoztatást nyújt a képviselıtestület számára. Annyi pontosításra szorul a beszámoló, hogy még tartalmazza a Ságvári úti
iskolát. Ezt kiveszik.
Lázár József: Az Oktatási Bizottság a beszámolót megvitatta. A 470 tanuló közül 270
hátrányos helyzető, a 264-bıl 116 fı olyan, majdnem 50 %, aki halmozottan hátrányos. A 470
tanulóból 56 olyan veszélyeztetett, amely komoly odafigyelést igényel. Az iskola esetében is
megvizsgálták a további lehetıséget. Vannak gondjai az iskolának, ennek ellenére a
továbbtanulók száma teljes, mindenki valamilyen középiskolában tovább tanul, megállítható,
hogy eredményes az iskola. A bizottság elfogadásra javasolja.
Pergerné Kenessey Krisztina igazgató-helyettes: Helyesbíti a beszámolót abban a
tekintetben, hogy nem magyar-matematika, hanem magyar-ének szakos ellátottsággal volt
probléma a nyugdíjba vonult kolléga álláshely zárolása miatt.
Kéri a képviselı-testületet, engedélyezze, hogy a jövıben az elızı években alkalmazott
kérdéssorhoz térjenek vissza, ezáltal rövidebb lenne és logikusabb a felépítése.
Nincs az iskolában önálló gyermekvédelmi, ifjúsági felelıs, Jávorka Józsefné társadalmi
munkában lelkesen ellátja ezt a feladatot. Amennyiben bizottság, vagy képviselı-testület elé
olyan téma kerül ahol a családos ismerete szükséges, szívesen felajánlja segítségét.
A Ságvári úti iskola bezárása nagy vérveszteség lenne az iskola mőködésében, megköszöni a
további haladékot és bízik abban, hogy megoldódik a probléma.
Varsányi Antal: Gratulál a jó eredményekhez, a kompetencia mérésen megfeleltek.
Valamennyi tanuló valamilyen középiskolába tovább tanul, de az, hogy az elsı helyre
felveszik, ez a minıséget bizonyítja.
A jövıre nézve kéri, ha változtatás történik az anyagban, és újabb anyag kerül kiküldésre,
akkor a módosított anyagot valamilyen módon jelezzék.
Úgy tudta, hogy van iskola védını, a beszámoló szerint nincs.
Pergerné Kenessey Krisztina: Pár évvel ezelıtt volt iskola védını, nıvérszobával, elıadást
tartott a gyerekeknek. Hivatalosan most is van, de gyakorlatilag nincs. A védınık nagyon
elfoglaltak, jönnek ha tudnak, segítenek, a szőrıvizsgálatokat elvégzik. Olyan, hogy
ténylegesen jelen vannak és egy-egy osztályba elıadást tartanak, olyan most nincs.
Bencze István: Az álláshely megvan, nincs betöltve.

Zsoldos Gáborné: Három álláshely van, kettı betöltött a harmadik körzetet helyettesítéssel
látják el a védınık. Idén végzett egy dömsödi védını, jelentkezett az álláshelyre, ıt
alkalmazzák szeptember 1-tıl. Ezzel itt tartanak egy fiatalt és segítséget nyújtanak az iskola
életében. Lesz egy kisebb körzete, de legfıképp az iskola védınıi feladatokat látja el.
Balogh László Levente: Sokat mulasztó tanulók száma 16 fı. Le van írva az eljárási rend.
Kezelhetı ez a probléma, hatnak az intézkedések.
dr. Bencze Zoltán aljegyzı: A rendelkezésre álló intézkedések csak csekély mértékben érnek
el eredményt. Szabálysértési feljelentések, évek tapasztalatai megmutatták, hogy a kiskorú
veszélyeztetése esetén még a felfüggesztett szabadságvesztés sem volt hatással. Még az
iskoláztatási támogatás megvonásával sem érnek el eredményt. Ez a gyakorlatban úgy zajlik,
hogy nem kapják kézhez a támogatást, hanem a családgondozó vásárol be a gyermekek
részére.
Ezen intézkedések az intézmények és a hivatal adminisztrációját növelik, de hatásuk nincs.
Pergerné Kenessey Krisztina: A mai napon adtak közoktatási információs jelentést az 50
napot elérı igazolatlan mulasztókról, ebbıl látható, hogy a 16 tanulóból 5 olyan, aki notórius
mulasztó, egy tanuló betöltötte a 18 évet, egy elköltözött, három olyan, aki kiskorú.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester megköszönte a beszámolót, valamint a nevelıtestület munkáját. Véleménye
szerint az iskola jól mőködik, felkészült pedagóguskarral. Továbbra is azt képviseli, hogy 14.
éves korig a dömsödi gyerekek Dömsödön tanuljanak.
Szavazásra bocsátja a beszámolót.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta az alábbi határozatot:
117/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola 2010/2011-es tanévrıl készült beszámolóját elfogadta.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

6./ A Petıfi Sándor Oktatási és Mővelıdési központ bérleti díjainak felülvizsgálata
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a bérleti díjakat oly módon
növelték, hogy az aula kivételével a többi helyiség bérleti díja csak az ÁFA-val emelkedett.
Az aula bérleti díját 10 ezer/alkalomra javasolják módosítani.
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Varsányi Antal: Kérdezi, hogy van-e már lekötött szerzıdés július 1.után és azokkal mi lesz?
Csikós Lászlóné: Egy lakodalom lesz júliusban, írásos szerzıdést nem kötöttek. Bizottsági
ülésen elhangzott, hogy ebben az esetben még az eredeti árat alkalmazzák.

Lázár József: A nagyteremre megállapított bérleti díjat – 62.500.-Ft-ot – soknak tartja ebben
az esetben, amikor a fél világítás mőködik. A reflektorokon kívül a felsı galérián 10 izzó
világít a többi nem. Ezt a pénzt akkor lehetne megkérni, ha a világítást rendbe tennék.
(Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı megérkezett, jelenlévı képviselık száma: 8 fı.)
Bencze István: Igazat ad a képviselınek, de évek óta nem emeltek, sıt most sem emelnek,
csak az ÁFA-t számlázzák, amit eddig nem tettek.
Lázár József: Ezt a bevételt nem lehetne beinvesztálni a világítás kijavítására?
Bencze István: Meg kell csinálni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja az írásbeli elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
118/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselı-testülete a Petıfi Sándor Oktatási és
Mővelıdési Központ 2011. július 1-tıl érvényes bérleti díjainak mértékét a következık
szerint határozza meg:

Nagyterem – bál és lakodalom
Nagyterem - konferencia
Kamaraterem
Büfé
Tanácsterem
Aula

Bérleti díj mértéke
62.500-Ft/alkalom
6.000-Ft/óra
6.000-Ft/óra
12.500-Ft/alkalom
3.500-Ft/óra
10.000-Ft/alkalom

A 2011. július 1-ig megkötött bérleti szerzıdések vonatkozásában a szerzıdés
megkötésekor hatályos bérleti díjat kell alkalmazni.
Felelıs: intézményvezetı
Határidı: 2011. július 1-tıl

7./ A Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómő
Tulajdonközösség megszüntetése
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán aljegyzı szóban összefoglalta az írásbeli elıterjesztést.
Bencze István: Ez a döntés az elsı lépés ahhoz, amely hosszú távú megoldást fog teremteni a
hat település szennyvízhálózatára, illetve a szolgáltatás kezelésére. Nem biztos abban, hogy
egy-két hónapon belül nem került újjáalakításra, de most javasolja a határozati javaslatban
foglaltak elfogadását.

Ráckeve jegyzıjének tájékoztatása szerint ha a társulás megszőnését követıen Ráckeve az
önkormányzatoknak a tulajdonrészét kiadja, az nem esik ÁFA kötelezettség alá.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
119/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – egyetértve Apaj,
Ráckeve, Szigetbecse, Lórév, Makád települések önkormányzataival - a Ráckeve és
Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómő Tulajdonközösség mint
jogi személyiséggel rendelkezı társulás megszüntetését tartja szükségesnek, ezért az
alábbi döntést hozza:
1. A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a jogi személyiséggel rendelkezı társulás
létrehozásakor meghatározott célt nem kívánja megvalósítani, ezért annak mőködése
okafogyottá vált.
2. A képviselı-testület rögzíti, hogy a jogi személyiséggel rendelkezı társulás
tulajdonjogot nem szerzett, érdemi tevékenységet nem végzett, az önkormányzatoknak
egymással szemben elszámolni valója nincs.
3. A képviselı-testület felkéri Ráckeve Város Önkormányzatát, hogy készítsen
kimutatást az üzemeltetési szerzıdés alapján a szolgáltató által eddig befizetett bérleti
díjakról.
4. A képviselı-testület kezdeményezi, hogy a társulás megszőnését követıen az
üzemeltetési szerzıdés kerüljön módosításra, különös tekintettel a szolgáltató által
fizetendı bérleti díj vonatkozásában.
5. A képviselı-testület felkéri Ráckeve Város Önkormányzatát az önkormányzatok
osztatlan közös tulajdonában lévı közmővagyon további üzemeltetésével kapcsolatos
javaslatok elıkészítésére.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: 2011. július 15.

8./ Csepel-sziget és Környéke Többcélú
megállapodás módosításának jóváhagyása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)

Önkormányzati

Társulás

Társulási

dr. Bencze Zoltán aljegyzı az elıterjesztést kiegészíti azzal, hogy a megállapodás
módosítását a társulásban résztvevı valamennyi önkormányzatnak jóvá kell hagynia. Jelen
módosítás a társulás szervezeti felépítését érinti, bizottságokat hozott létre a társulás, valamint
az elnökhelyettesek pozíciója változott.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja a társulási megállapodás módosítását.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:

120/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselı-testülete a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítását a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a társulási megállapodás
módosításának aláírására.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: folyamatos

9./ A „Még 1000” Év Dömsödért Egyesület Közhasznú Szervezet kérelme a Petıfi téri
volt iskolaépülettel kapcsolatban
Elıadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester az elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Petıfi téri iskola
Bocskai úti szárny az egyesület használja, a Kisherceg gyermekház mőködik benne. Jelen
kérelmükben kérik a másik két helyiség átadását, felnıttképzés beindítására, illetve a
Polgárırség és a Tőzoltó egyesület részére különbözı célokra. (győlés, kiállítás, rendezvény)
Sallai Gábor: A Gazdasági Bizottság a kérelmet támogatja azt elfogadásra javasolja azzal
a kitétellel, hogy a víz és csatornadíjat az önkormányzat nem tudja átvállalni akkor, amikor
kötelezı feladatoknak nem tudnak eleget tenni. A másik két civil szervezet – Tőzoltó
Egyesület és Polgárırség igényli, akkor kössenek szerzıdést és használják, de saját magának
a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületnek így nem tudják odaadni, ha a másik két egyesület
kéri és használja, kössenek egymással és az önkormányzattal szerzıdést.
Varsányi Antal: További feltételt szabna. A Hajós kastély egyik termében az Iringó
Színjátszókör kellékei vannak, jó lenne ha kitakarítanák, rendet raknának, mert dohos,
egérszagú minden. Másik pedig, a múzeum épületébıl az Egyesület vonuljon ki. Nem a
rendezvényekre gondol, mert az ideális helyszín, hanem az egyéb megbeszélésekre. Akkor
tudja megszavazni az Egyesület jelen kérését, ha ezeket rendeznék. Szeretnének a Hajós
kastélyban kisebb állagmegóvási munkákat végrehajtani, ahhoz viszont az kell, hogy kicsit
ürüljön.
dr. Bencze Zoltán: Ebben a kérdésben most nem tud a testület dönteni, mivel az Egyesület és
az önkormányzat között közmővelıdési megállapodás kötıdött, errıl a témáról a polgármester
az egyesülettel egyeztessen döntés elıtt.
Varsányi Antal: Javasolja, hogy napolják el a döntést. Gyerekház esetében a vízdíj
átvállalásával egyetért. Önköltségi áron nem kerülne sokba, s ennyivel támogatná az
önkormányzat a gyerekház mőködését. A csatornadíjat természetesen fizessék meg, de a
vízdíj átvállalásával - januártól – egyetért.
Bencze István: A projekt indításakor elmondta, hogy az önkormányzat a gyerekház
programhoz anyagi segítséget nem tud biztosítani. Ezt akkor elfogadták. Az önkormányzat az
építkezésnél közhasznúak biztosításával sokat segített, de a közüzemi díjak más eset.

Megkérdezi az alpolgármestert, fenntartja-e a döntés elnapolására vonatkozó javaslatát.
Varsányi Antal: Igen.
Bencze István: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a döntést elnapolják addig, amíg az
egyesület vezetıjével tárgyalást folytatnak
Szeretné, ha a Polgárırség és a Tőzoltó egyesület vezetıje nyilatkozna arról, hogy szeretnék
birtokba venni az épületet.
Ispán Ignác: Írásban nem kérték, de szóban beszéltek az egyesülettel – beadványuk elıtt –
arról, ha van rá lehetıség, igény tartanának egy helyiségre, ha ott nem, akkor a régi tőzoltó
szertárat hoznák rendbe. Nem gondolják, hogy az önkormányzat bármit finanszírozzon a
helyiséggel kapcsolatban, de ha a két helyiség üresen áll, jobb, ha használatban van, karban
van tartva.
Bencze István: Szeptembertıl lenne aktuális, az augusztusi ülésre javasolja elnapolni, addig
az egyesület vezetıjével tárgyalást folytatnak.
A Képviselı-testület az javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
121/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete A „Még 1000” Év Dömsödért
Egyesület Közhasznú Szervezet kérelmének megvitatását a Petıfi téri volt iskolaépület
használatba adásával kapcsolatban soron következı ülésére elnapolja.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

10./ A Dömsödi Sportközpont igazgatói állására pályázat elbírálása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Miután egyetlen pályázat van – Béczi János pályázat – a érintett hozzájárult
ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyalja a képviselı-testület a pályázatot.
Lázár József: Oktatási Bizottság megtárgyalta a pályázat, javasolja elfogadásra.
Bencze István: Az utóbbi 6 évben Béczi János közmegelégedésre látta el az intézmény
irányítását. A jövıre nézve fokozni lehet a bevételek növelését, a kiadások csökkentését.
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy változatlan fizetési feltételek mellett bízza meg Béczi
Jánost az intézmény vezetésével.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:

122/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsödi Sportközpont
igazgatói állására kiírt pályázat eredményeként 2011. szeptember 1-tıl 2016. augusztus
31-ig Béczi Jánost magasabb vezetıként megbízza.
A Képviselı-testület Béczi János vezetıi illetménypótlékát a pótlékalap 200%-ban
határozza meg.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

Béczi János megköszöni a képviselı-testület bizalmát. A pályázatával kapcsolatban
elmondja, hogy igyekezett a realitás talaján mozogni és nem irreális ígéreteket tenni. Ha kis
lépésekben is, de tovább fejlıdnek azok a kapcsolatok, rendezvények, amelyek már
kialakultak. Egész évre be vannak táblázva, sok saját rendezvényük van, de lát még olyan
potenciálok, amit ki lehet használni. Felmerült az Oktatási Bizottság ülésén, hogy egy
infrastrukturális beruházás mennyire lenne gazdaságos. A sportcsarnokhoz készült egy
bıvítési pályázat, ha ennek látják realitását, készít egy gazdasági elképzelést arra
vonatkozóan, hogy megérné-e a csarnokot alkalmassá tenni nagyobb volumenő
sporteseményekre.
Bencze István: Az önkormányzat elviekben támogat mindenféle fejlesztési elképzelést,
egyelıre pénzt nem tudnak hozzá tenni. Bízik a pályázati lehetıségben, amikor esetleg kis
mértékő önerıvel lehet pályázni.
Béczi Jánosnak további jó munkát kíván.

11./ A Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es
tanévrıl
Elıadó: Köntös Ágnes igazgató
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Lázár József: Amikor a kiadások csökkentésérıl volt szó, elhangzott a faluban, hogy
szüntessék meg a mővészeti iskolát. Aki dömsödi rendezvényeken. Amíg lehet, kiállnak a
mővészeti iskola mellett. A beszámolót 2/3 része a gyerekek eredményeirıl szól, amelyet a
nevelıkkel együtt elértek, akár a zenében, akár a táncban. Szeretnék látni azokat a gyerekeket,
akik idejártak, visszajönnének egy kamarazenekarba.
Az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Köntös Ágnes: Valamennyi mővészeti ágban eredményeket érnek el a gyerekek. Ha látták a
táncosokat, a hátrányos helyzet kitőnik, nagy arányban – 66 %-ban – vannak hátrányos
helyzető gyerekek. Mindennek ellenére mindenki a maga viszonylatában nagyon szépen
fejlıdött és haladt elıre.
Bencze István: A cél, hogy a mővészeti iskola fenn tudjon maradni, nem tudni, hogy jövıre
hogy alakul, információi szerint a mővészeti iskolák központi finanszírozás, a normatívája
ilyen formában megszőnik, ilyen formában biztosan nem tudják fenntartani.
A különféle rendezvényeken tapasztaltak szerint a mővészeti iskola produkcióinak túlnyomó
többsége bármelyik komolyzenei színpadon megállta volna a helyét. Kis hiányérzete van a

társastánc terén, nagyobb őrt a néptánc jelenlegi elfogadottsága Dömsödön. Úgy érzi, nem jó
irányba mennek. Kéri a jelenlévı pedagógusok segítését, hogy minél több tanulót be tudjanak
vonni a néptáncba.
Szerette volna elérni, hogy a dömsödi gyerekek Dömsödön, ebben a mővészeti iskolában
táncoljanak, többször tárgyalt Nagy Nóra tánctanárral, elzárkózott.
Lázár József: Nagyon jó dolognak tartja a társastáncban, hogy ezeknek a hátrányos helyzető
gyerekeknek sikerélményük van egy-egy produkció kapcsán.
Varsányi Antal: A beszámoló magáért beszél, gratulál az elvégzett munkához, nagyszerő
eredményeket értek el.
Balogh László Levente: A beszámoló elsı mondatban szerepel, a tanuló létszám 330 fı,
ebbıl 218 gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Sikerélményhez juttat gyerekeket,
leköti ıket, akikkel egyébként nem foglalkoznak. Felmerül a tehetség, az elszántság kérdése.
Maga részérıl örül annak, hogy van ilyen jellegő oktatás a településen.
Köntös Ágnes: Munkatársai nevében is köszönetét fejezi ki a képviselı-testületnek,
mindenkinek aki támogatja az iskolát.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester megköszönte a beszámolót és az egész évi munkát, majd szavazásra bocsátotta a
beszámolót.
A Képviselı-testület a beszámolót elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
123/2011. (VI.30.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dezsı Lajos Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanévrıl készült beszámolóját
elfogadta.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

Képviselıi hozzászólások:
Ispán Ignác: Átadott a képviselıknek egy anyagot, melyben a Biogáznak van egy olyan
lehetısége, hogy energiát tud eladni, amennyiben érdekli a testületet, a következı bizottsági
ülésre meghívják az ügyvezetıt, aki a konkrétumokról tájékoztatást ad. Ajánlatuk szerint a
LED lámpákat lecserélnék a településen, mellyel komoly pénzt lehetne megspórolni, mellyel
komoly energiát tudnának megspórolni.
Bencze István: Megvizsgálják az ajánlatot és a következı testületi ülésen visszatérnek rá.
Meg kell nézni a jogi hátterét is, itt konkrét szerzıdések vannak. Mindenre – ahol tudnak
spórolni – nyitottak.

Lázár József: Mikorra tudják az intézményeket akadály mentesíteni.
Bencze István: Pályázat kérdése, amihez önerı is szükséges. Nem biztos abban, hogy ebben
a ciklusban valamennyi intézmény akadály mentesítve lesz.
Lázár József: Idısek napközbeni ellátásának – tudomása szerint – július 1. napjával indulni
kellene. Gondolkodtak Tóth doktor rendelıjén, ha elmegy nyugdíjba.
Dr. Rókusfalvy Sylvia: Az ÁNTSZ. nem fog adni mőködési engedélyt, ha nincs akadály
mentesítve.
Bencze István: Ez olyan javaslat, ha aktuális lesz, minden azon múlik, hogy tudna-e
háziorvost Dömsödre hozni, elfogadja-e, hogy nem a lakásban lesz a rendelı stb.
Lázár József: Mindhárom rendelı szinte egy körzetben van, a Tassi útról egy idıs betegnek
már nagyon nehéz eljutni a rendelıbe.
Bencze István: Felmerült, hogy a Sarok gyógyszertár épületében lévı rendelıt felajánlják
háziorvosi rendelı céljára, az már közelebb van Dabhoz. Annak lehetıségét most nem látják,
hogy az önkormányzat 50 millió Ft-ért új rendelıt építsen az elkövetkezı 5 évben.
Lázár József: Tapasztalata szerint Dömsöd lakossága adakozó nép, egy közvélemény
kutatást kellene kezdeményezni, mi a véleménye a lakosságnak, esetleg anyagi támogatást
erre a célra szánnának-e.
Bencze István: A templom felújítására 10 millió Ft. kölcsönként nem jön össze az
egyháznak, kérdés, hogy 50 millió Ft. orvosi rendelıre összejönne-e. A lehetıségét nem kell
kizárni, a Dömsödi Hírnökben lehet egy közvélemény kutatást kezdeményezni.
Varsányi Antal: Felmerült, a dabi könyvtár épülete – amely most szolgálati lakás - orvosi
rendelıként történı hasznosítása. Jelenleg az épületen karbantartási munkálatokat végeznek
és tapasztalatuk szerint ennek átépítése többe kerülne, mint egy új orvosi rendelı építése.
Lázár József: Évtizedekkel ezelıtt a dabi községháza is elbontásra került azzal a szándékkal,
hogy egyszer újjáépítik. Ne tegyenek olyan kijelentést, amelyet eleve nem tudnak teljesíteni.
Az orvosi rendelı végett is ugyanúgy számon kérheti a lakosság a képviselıket.
Varsányi Antal: Tőzeset történt Dömsödön Kun Ilona négygyermekes tókerti közhasznú
házában. Az épület belülrıl szinte teljesen kiégett, valamilyen formában javasolja győjtést
rendezni számukra.
Lázár József: A Dömsödi Hírnökben javasolja megjelentetni, hogy mely napon és hol
győjtenek a család számára.

A Képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésén elbírálta az OMK. igazgatói állásra, valamint
a jegyzıi állásra beérkezett pályázatokat. (Külön jegyzıkönyvben rögzítve.)

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

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
körjegyzı

