JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 14-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezsı
alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán körjegyzı,
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy 7 fı képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
205/2011. (XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. évi
munkaterve
4./ A köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményei alapját képezı 2012. évi
önkormányzati célok meghatározása
5./ A 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározása
6./ A közmőves szennyvízelvezetésrıl és a települési folyékony hulladék
kezelésérıl, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló 6/2002. (VII.24.)
rendelet módosítása
7./ Király Richárd kapitányságvezetıi kinevezésének véleményezése
8./ Munkabér hitelkeret jóváhagyása
9./ Pénzeszköz átvétel a Községi Vízmőtıl
10./ Önkormányzati vagyonbiztosítási szerzıdés megkötése
11./ Beszámoló a közmunkaprogram végrehajtásáról
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, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
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206/2011. (XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idıszak eseményeirıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Ma részt vett a KDV. társulási ülésén Székesfehérváron, majd ezt követıen
az Zrt. ülésén is. Az uniós nagy projekt megkapta a kellı támogatást, megszavazták a projekt
finanszírozását, a hitelfelvételt. Dömsödön egy-két éven belül épül egy válogató-átrakó. Mint
ismert, 2012. decemberben lejár a Bio-Pannónia Kft-vel a hulladékszállításra kötött szerzıdés.
A Bio-Pannónia Kft. nincs abban a konzorciumban, amely elnyerte a 2013. utáni szolgáltatást.
2013-tól várhatóan a hulladékszállítási díj a duplájára emelkedik, mivel jelenleg Dömsöd a
167 település közül egy bakonyi településsel a legalacsonyabb hulladékszállítási díjat fizeti.
2013-tól egységes díjat fizet mindenki.
Lázár József: Annak idején azért járultak hozzá a telep Dömsödön történı létesítéséhez,
hogy kedvezményes szemétszállítási díjat fizet a lakosság. Jó lett volna korábban egy
válogató. A telep építésekor Keszthelyi úrtól elhangzott, hogy 20 % kerül a lerakóra. Ha 20
% maradt volna itt, akkor nincs ekkora domb. Valaki nem tartotta be a megállapodást.
Bencze István: Ígéret elhangzott, de megállapodás nem született, egyetlen szerzıdésben sem
volt belefoglalva, hogy ezt a Bio-Pannónia Kft-nek meg kell építeni.
Az átrakó-válogató 2006-tól a KDV. nagy projektben szerepel, elıtte nem.
Lázár József: Ha válogató lesz, a szemétszállítási kapacitást bıvíteni nem lehetne, hogy
kedvezményt kapjon Dömsöd?
Bencze István: Ez egyébként – többi között a benzinárak emelkedése miatt is – a
szemétszállítási díjat megnöveli.
(Ispán Ignác képviselı megérkezett, jelenlévı képviselık száma: 8 fı)
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a Képviselı-testület elfogadott és
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
207/2011. (XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti
idıszak eseményeirıl szóló beszámolót elfogadta.
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Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. évi munkaterve
Elıadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság a tervezetet megtárgyalta, elfogadásra
javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
208/2011. (XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Képviselı-testület
2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

4./ A köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményei alapját képezı 2012. évi
önkormányzati célok meghatározása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: Az elıterjesztés a szokásos éves feladatokat tartalmazza, a jövı
évi nagy változásokat is igyekeztek belefoglalni.
Ispán Ignác: Két dologgal kapcsolatban merült fel, az újságnak a minıségén lehetne
változtatni, több aktualitás kerülhetne bele, Hírnök színvonalának emelése. Bizottsági ülésen
felmerült még a honlap szerkesztése, valamit kellene kezdeni, a bizottság javaslata, hogy a
honlapot kiemelten kezeljék.
Bencze István: Folyamatban van.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a munkatervet az elhangzott kiegészítéssel együtt.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
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209/2011. (XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta „ A
köztisztviselıkkel egyéni teljesítménykövetelményei alapját képezı 2012. évi
önkormányzati célok meghatározása” címő elıterjesztést, és az alábbi határozatot
hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd Nagyközség
Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselıkkel szemben a 2012.
évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza
meg:
−

A polgármesteri hivatal ügyintézésben a szolgáltatói jelleg érvényesítése,
és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és
módszerei. Az ügyfelek teljes körő tájékoztatása és felvilágosítása, a
lehetıségekhez képest egyszerősíteni kell az eljárásokat.

−

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) megfelelı szakmai színvonalú alkalmazása.
A magas színvonalú szakmai munka érdekében a köztisztviselık
továbbképzésének biztosítása.

−

A felügyeleti szervek által végzett ellenırzések és vizsgálatok, továbbá a
belsı ellenırzés megállapításai és javaslatai alapján intézkedési terv
készítése, és az intézkedések fokozott végrehajtása.

−

Részvétel a gazdálkodási folyamatok korszerősítésében. Az integrált
gazdálkodási és információs rendszer fokozatos, a folyamatos mőködést
biztosító bevezetése. Ezzel összefüggésben a gazdasági feladatok
ellátásnak átszervezése.

−

A feladatok ellátása során továbbra is törekedni kell az önkormányzati
vagyon hatékony hasznosítására.

−

Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító
intézményi vagyon állagának megóvására, felújítására, az intézményi
bevételek beszedésére, a hátralékok csökkentésére.

−

Az önkormányzati rendeletek hatályosulásának folyamatos vizsgálata, a
szükséges rendeletmódosítások elkészítése.

−

Az önkormányzat 2011-2014.
programjának végrehajtása.

−

A település közbiztonságának megszilárdítása érdekében folyamatos
együttmőködés a rendvédelmi és bőnüldözı szervekkel. Az
együttmőködések hatékonyságának és eredményességének érdekében
szükséges feltételek biztosítása az önkormányzat lehetıségeihez mérten.

idıszakra

vonatkozó

gazdasági
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−

A település közterületi rendjének, tisztaságának és rendeltetésszerő
használatának folyamatos biztosítása. Ezek megvalósítása érdekében a
hatósági munka színvonalának javítása. Településırség bevezetésének
megvizsgálása, a szükséges források rendelkezésre állása esetén a
településırség megalakítása.

−

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közparkok folyamatos gondozása
és karbantartása. A közparkok funkcionális kialakítása (tervek elkészítése),
a Polgármesteri Hivatal elıtti tér felújításának végrehajtása pályázati
támogatás esetén. Zöldterületek számának növelése, fásítás.

−

A településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos feladatok pontos
végrehajtása, a módosítás elfogadása. A településszerkezeti terv készítése
során a lakosság igényeinek felmérése, illetve a jóváhagyott
településfejlesztési koncepció és a községet érintı jelentısebb beruházások
figyelembe vétele.

−

Az önkormányzat 2012. évi közmunka programjának végrehajtása. A
közfoglalkoztatáshoz szükséges tárgyi feltételek és eszközök állapotának
felmérése, új eszközök beszerzése.

−

Az önkormányzattal szerzıdéses jogviszonyban álló közszolgáltatók
tevékenységének figyelemmel kísérése, rendszeres beszámoltatása. A
szolgáltatás színvonalával, minıségével kapcsolatos lakossági igények
felmérése és szolgáltatók felé történı közvetítése a fogyasztói elégedettség
javítása érdekében.

−

A pályázatokkal elnyerhetı hazai és Európai Uniós források
felhasználásában rejlı lehetıségek optimális kihasználása, a hazai és uniós
pályázatok és projektek kidolgozása. A nyertes pályázatok elszámolási és
dokumentálási rendjének betartása és ellenırzése.

−

Az éves költségvetés (koncepció, rendelet) elkészítése. Az éves
költségvetés végrehajtása, az elıirányzatok pontos vezetése, az analitikák
folyamatos egyeztetése. A költségvetési beszámolók I-III. negyedéves és
éves beszámolók határidıben történı elkészítése.

−

Az önkormányzati intézmények mőködésének, gazdálkodásának
folyamatos figyelemmel kísérése, ellenırzése. Az intézmények további
ösztönzése a költségkímélı, racionális gazdálkodásra, pályázatok
készítésére.

−

A költséghatékony gazdálkodás, az optimális energiafelhasználás és a
környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében az önkormányzat
által fenntartott ingatlanok és a közvilágítás energetikai átvilágítása. Az
önkormányzat energia beszerzésére irányuló eljárások lefolytatása az
energetikai célú kiadások csökkentése érdekében.
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−

Fenntarthatósági – zöld – szempontok fokozatos érvényre juttatása az
önkormányzat és intézményei beszerzései során a költségkímélı
gazdálkodás megtartása mellett.

−

A belsı ellenırzési rendszer és a folyamatba épített elızetes és utólagos
vezetıi ellenırzési rendszer (FEUVE) hatékony mőködtetése.

−

A helyi adóbeszedés és a gépjármőadó beszedés hatékonyságának
biztosítása. Az adóbevétel terv szerinti teljesítését biztosító intézkedések
elıkészítése és végrehajtása. Az adóellenırzések hatékonyságának
növelése, az ellenırzési módszerek szélesítése.

−

A helyi adó elkerülés megszüntetés valamint az építési szabályok betartatás
érdekében átfogó hatósági ellenırzés során feltárt szabálytalanságok
felszámolása, utóellenırzések lefolytatása.

−

A hivatali mőködés alapdokumentumainak (SzMSz, alapító okiratok, belsı
szabályozó jellegő egyéb dokumentumok, munkaköri leírások stb.)
folyamatos aktualizálása.

−

A helyi önkormányzatokról szóló változásával kapcsolatos feladatok
végrehajtása, a szükséges szervezeti átalakítások elıkészítése.

−

Az önkormányzati intézmények alapdokumentumai megfelelıségének
folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén módosítása.

−

Az egészséges ivóvízellátás érdekében a feladatellátás lehetıségeinek
felülvizsgálata, a szükséges szervezeti változások elıkészítése a helyben
történı gazdaságos üzemeltetés érdekében.

−

Az önkormányzat tulajdonában lévı közoktatási feladatokat szolgáló
ingatlanok
helyzetének felülvizsgálata, a közoktatás rendszerének
átalakításával összefüggı feladatok végrehajtása.

−

Az önkormányzat saját fenntartású intézményeinek jogszerő és
szabályszerő mőködésének biztosítása. A társulásokban mőködtetett
intézményekkel kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása.

−

Az önkormányzati társulások megállapodásainak felülvizsgálata, a
jogszabályi változásokból adódó módosítások elıkészítése.

−

Az önkormányzati intézmények és a hivatal munkájának összehangolása.

−

Az önkormányzati médiák tartalmi fejlesztése. Az önkormányzat internetes
portáljának karbantartása, szolgáltatásainak bıvítése. Lakossági tájékoztató
szolgáltatás fejlesztése. A Dömsödi Hírnök önkormányzati havilap
színvonalának további növelése.
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−

A Polgármesteri Hivatal és valamennyi önkormányzat intézmény ésszerő,
költségtakarékos gazdálkodásának biztosítása.

−

A településfejlesztési stratégiák megvalósításának értékelése, megfelelı
módosítása. A stratégiákban meghatározott célok elérése érdekében a
pályázati és egyéb források felkutatása és az önkormányzat teherbíráshoz
mért kihasználása.

−

A társadalmi szervezetekkel és a helyi egyéni és társas vállalkozásokkal
partneri kapcsolatok és a kapcsolattartás intézményesített formájának
fejlesztése. Az együttmőködési és a közmővelıdési megállapodások
hatályosulásának vizsgálata, a tapasztalatok alapján a megállapodások
módosítása.

−

A Dömsöd Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttmőködés
lehetıségeinek vizsgálata, együttmőködési megállapodás megkötése. A
kisebbségi önkormányzat bevonása a kisebbséget is közvetlenül érintı
települési stratégia kidolgozásába, és végrehajtásába.

−

A települési rendezvények megfelelı színvonalú megtartása, a
rendezvények által képviselt kulturális színvonal megtartása mellett
legyenek alkalmasak a látogatók számának növelésére. Fel kell kutatni, és
igénybe kell venni ezek megvalósításához a pályázati lehetıségeket.

A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy intézkedjen a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselıi 2012. évi egyéni teljesítménykövetelményei meghatározásáról.
Egyben felkéri Bencze István polgármestert, hogy a körjegyzı 2012. évi
teljesítménykövetelményeit – a Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt
célkitőzései alapján – állapítsa meg.
Felelıs: Bencze István polgármester; dr. Bencze Zoltán körjegyzı
Határidı: egyéni teljesítménykövetelmények elkészítésére 2012. március 15.
Körjegyzı teljesítményértékelésére 2012. december 31.

5./ A 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: 6,3 %-os díjemelési javaslat érkezett a 2012. évre, javasolja ennek
elfogadását. Az elıre vetíthetı drasztikus áremelések miatt egy kicsit menjenek elırébb és
akkor nem lesz olyan hirtelen emelkedés 2013-ban.
A lerakási díj mértékét a 11 településbıl álló társulási tanács határozza meg, a köztisztasági
díjat pedig az önkormányzatok.
dr. Bencze Zoltán: A Bio-Pannónia Kft. bemutatta a KSH. Árstatisztikai Fıosztály
tájékoztatóját, melyben közölték, hogy 2011. szeptemberben a szemétszállítási fogyasztói
árindexe 106,3 % volt 2010. szeptemberhez képest. A díjkalkuláció erre épült. A BioPannónia Kft. jelezte, ha a díjkalkulációnál alacsonyabb összegben állapítják meg az
önkormányzatok a szemétszállítási díj emelését, akkor élni fog a hulladékgazdálkodási
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törvényben biztosított azon lehetıségével, hogy a különbözetet a településre hárítja a
szolgáltató.
Szabó Andrea: Aki nem fizeti, azután is az önkormányzat fizeti a díjat?
dr. Bencze Zoltán: Nem, ott közadók módjára behajtják, az adóbehajtás szabályai szerint.
dr. Rókusfalvy Sylvia: Jó lenne, ha ürítenék rendszeresen a szelektív szigeteket, mert
sokszor nem lehet hulladékot lerakni, teli vannak a győjtıedények.
Lázár József: 70 éven felüli egyedül élıknek kedvezményt adtak, ezt fenntartják továbbra is?
Bencze István: Igen, 50 % kedvezményt nyújtanak ezen személyeknek.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet-tervezetet.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
22/2011. (XII.19.) rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
szóló 5/2011. (II.17.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. december 19. napján
A rendelet hatályos: 2012. január 1. napjától.

6./ A közmőves szennyvízelvezetésrıl és a települési folyékony hulladék kezelésérıl,
szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló 6/2002. (VII.24.) rendelet módosítása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: A közszolgáltatási díj emelése tekintetében a 6 település polgármesterei
tárgyaltak, ahol 8,9 %-os emelésrıl indult a tárgyalás. Jelenleg a gesztor önkormányzat és a
társult települések jegyzıi keresik a megoldást arra, hogy úgy kerüljenek birtokába a csatorna
közmő tulajdonjogának, hogy ne legyen ÁFA. fizetési kötelezettség. A tárgyalás
eredményeként a polgármesterek végül 4 %-os emelést fogadtak el a 8,9 %-kal szemben.
Minden bizonnyal kevés lesz a 4 %-os emelés a szolgáltató részérıl, de a társulás úgy látja,
hogy a lakosságot tovább terhelni már nem lehet.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet-tervezetet, melyet a Képviselı-testület
elfogadott és 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
23/2011. (XII.19.) rendelete
a közmőves szennyvízelvezetésrıl és a települési folyékony hulladék kezelésérıl,
szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló 6/2002. (VII.24.) rendelet
módosításáról
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A rendelet kihirdetve: 2011. december 19. napján
A rendelet hatályos: 2012. január 1. napjától.

7./ Király Richárd kapitányságvezetıi kinevezésének véleményezése
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Az elıterjesztést kiegészítve tájékoztatja a képviselı-testületet arról, hogy dr.
Csipler Norbertet, a Ráckevei Rendırkapitányság vezetıjét 2012. január 1-tıl a Budaırsi
Rendırkapitányságra helyezik. Utódja Király Richárd alezredes, akit Budapest II. kerületébıl
helyeznek Ráckevére. A kapitány jelölt szimpatikus egyéniség, aki a bemutatkozás
alkalmával ismertette elképzeléseit.
A kinevezéshez a települések képviselı-testületeinek véleményezése szükséges.
Javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
210/2011. (XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pest Megyei RendırFıkapitányság Vezetıjének megkeresése alapján a következı határozatot hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Király Richárd rendır
alezredesnek a Ráckevei Rendırkapitányság kapitányságvezetıi beosztásba történı
kinevezésével egyetért.
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a határozatot a Pest
Megyei Rendır-Fıkapitányság Vezetıjével közölje.
Felelıs: Képviselı-testület, Bencze István polgármester
Határidı: azonnal; a határozat közlése 2011. december 31-ig

8./ Munkabér hitelkeret jóváhagyása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Zsoldos Gáborné: Munkabér hitellel kapcsolatban az OTP. eddig nem kötelezte az
önkormányzatot külön hitelszerzıdés megkötésére. A belsı szabályok szigorítása miatt új
hitelszerzıdést kell kötni, ez alapján tudja folyósítani a bank. A határozati javaslatban azért
szerepel 2012. május 31. mivel a zárszámadás alapján minden évben újra minısítik az
önkormányzatokat. Májusig elkészül az önkormányzatok hitelbírálati besorolása, amely
májustól májusig tart. Májusban ismét a testület elé kerül, akkor már egy éves idıtartamra
kötik a szerzıdést. Ez egy olyan formaság, amely azt teszi lehetıvé, hogy januártól május
végéig, ha szükséges pótolni a forrásokat, akkor igénybe vehessék.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
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A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
211/2011. (XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat maximum 20.000.000 Ft összegő munkabérhitel
felvételérıl döntött (havi igénybevétellel).
A hitel futamidejét 2012. január 1-tıl 2012. május 31-ig határozza meg.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt és járulékait beépíti a
költségvetésébe és hozzájárul az állami normatív hozzájárulás, az átengedett
adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek (a
továbbiakban Önkormányzati Bevételek) engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az
Önkormányzati Bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a munkabér hitel törlesztésére
fordítja.
Önkormányzat kötelezettséget vállal jelen összegő munkabérhitelre kölcsönszerzıdés
megkötésére.
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: képviselı-testület
Határidı: azonnal

9./ Pénzeszköz átvétel a Községi Vízmőtıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Folyamatban van az ivóvíz minıség javító program elsı
ütemének megvalósítása. Közel 6 millió Ft. értékő kifizetésre váró számla van bent,
közbeszerzési, pályázatírási, szakértıi számla. Elızıleg a nagy projektekhez átmeneti hitelt
vettek igénybe. Az önkormányzat számláján van 6 millió Ft., de ha ezeket a számlákat
kifizetik, hogy a támogatást mielıbb lehívják, akkor a januári fizetésre, illetve az év végi
segélyezésre nem marad. Kéri a képviselı-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a vízmő
számlájáról ideiglenesen átutaljanak 6 millió Ft-ot a vízminıség javító program számláinak
kifizetésére. Még ebben az évben benyújtják a pályázati pénz lehívását, hogy mielıbb
visszaforogjon.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
212/2011. (XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a községi Vízmő
gazdálkodó 6.000.000-Ft-ot adjon át ideiglenesen az önkormányzat részére az
ivóvízminıség javító programmal kapcsolatos számlák kifizetéséhez.
Az átvett pénzeszközt az ivóvízminıség javító program támogatási összegének lehívását
követıen a Községi Vízmő részére vissza kell adni.
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A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a pénzeszköz átadás költségvetési rendeleten
való átvezetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

Bencze István: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy ma nyitották meg a parlamentben a
vízi közmő törvény tárgyalását. Úgy tőnik, hogy az elkövetkezı években a vízszolgáltatással
kapcsolatban jelentıs változások lesznek, amely Dömsödöt különösen érinti, mivel Dömsöd
hagyományos intézményként mőködik. Az elkövetkezı idıszakban a Vízmőnek is át kell
alakulnia, illetve csatlakozni olyan társulathoz, amely a jogszabályoknak megfelelı
feltételekkel rendelkezik. A törvénytervezet szerint csak az kaphat akkreditációt, aki 200 ezer
rákötést igazol.
Lázár József: Ezzel azt érik el, aki normálisan gazdálkodik, agyoncsapják, beolvasztják egy
nagy cégbe. Nem ért egyet ezzel, ha a Dömsödi Vízmő ráfizetéses, rosszul mőködik, akkor el
tudná fogadni a beolvasztást, de jól mőködik, miért kell agyoncsapni?
Zsoldos Gáborné: A törvény várhatóan 2011. decemberében lép hatályba, s 2012. június 1én az nyújthat be kérelmet akkreditációra, aki akkor már társasági formában, Kft, vagy Bt.
formájában mőködik, s az kaphat mőködési engedélyt, aki 200 ezer bekötéssel rendelkezik.
Az állam hatósági árat fog megállapítani, a hatósági ár bevezetéséig a 2011. december 31-ig
érvényben lévı árat csak 2,56 % mértékben lehet emelni 2012. évre.

10./ Önkormányzati vagyonbiztosítási szerzıdés megkötése
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság az ajánlatokat áttekintette, s javaslata, hogy a
Groupama 2 ajánlatát fogadja el a képviselı-testület.
Varga László: Négy biztosító társaságot keresett meg az önkormányzat, az ajánlatokat
független szakértıvel véleményeztették, aki a Groupama 2 ajánlatát javasolja elfogadni,
miután teljes körő biztosítást nyújt, ezen túlmenıen olyan biztosítási feltételeket is nyújt, amit
egyetlen más biztosító sem, mint a mellékköltségek elıgondoskodási biztosítás. Ismereti az
elıgondoskodási biztosítás fogalmát.
(Balogh László Levente képviselı megérkezett, jelenlévı képviselık száma: 9 fı)
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a Groupama Garancia Biztosító Zrt. II. ajánlatát.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:

12

213/2011. (XII.14.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi
vagyon és felelısségbiztosítási szerzıdése tárgyában beérkezett pályázatok közül a
Groupama Garancia Biztosító ZRt. II-es számú ajánlatát fogadja el, amelynek az éves díja
903.251-Ft.
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a biztosítási szerzıdés
megkötésére.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

11./ Beszámoló a közmunkaprogram végrehajtásáról
Elıadó: Varsányi Antal alpolgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Varsányi Antal: Az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy maga kérte a
beszámoló lehetıségét, mivel felmerültek különbözı anomáliák. leírta, mi történt, milyen
munkákat végeztek el, melyhez prezentációt is készített. Kéri a képviselıket, hogy ez alapján
alkossanak véleményt a közfoglalkoztatásról.
Kiegészítésként elmondja, hogy a gazdasági iroda munkatársai, elsısorban Sass Istvánné, aki
a szerzıdéseket köti, óriási munkát végzett. Nem arra törekednek, hogy minél több
közmunkás legyen, a szociális helyzetük miatt szükség van rá. A község fenntartását és a
foglalkoztatottak szociális helyzetét figyelembe véve
hosszú távon szükség van
közmunkaprogramra, az abban való részvételre. Három pályázatot nyújtottak be ahhoz, hogy
ilyen nagy számú közmunkást foglalkoztathassanak. Legutóbb 33 fıre adtak be igényt, 2 fı
kiesett, mivel nem felelt meg a feltételeknek. 31 fı elvállalta a munkát, akiknek feladatot is
tudnak adni.
A továbbiakban prezentáció segítségével bemutatta az elmúlt idıszakban a közfoglalkoztatás
keretében végzett munkákat.
Bencze István: Megköszönte a tájékoztatót.
Képviselıi hozzászólások:
Ispán Ignác: Településfejlesztési Bizottság ülésén Nagy Zsolt bizottsági tag a szülık
kezdeményezését terjesztette a bizottság elé. A dabi óvoda kiskapu elé szeretnének egy
korlátot csinálni, egyrészt azért, mert a gépkocsival elfoglalják a bejáratot, másrészt
biztonsági okokból, a korlát megakadályozza, hogy a kisgyermek kiszaladjon az úttestre.
Varsányi Antal: Az óvoda vezetıje ezt már régóta kéri, de mindig valami miatt csúszott,
annak ellenére, hogy fontosnak tartja.
Nagy Zsolt: Amennyiben az önkormányzatnak nincs rá anyagi fedezete, a szülık megoldják,
a lehetıséget kérik, hogy kitehessék az utcára ezt a korlátot.
Varsányi Antal: Lebontottak egy csıvezetéket, erre a célra alkalmas, a kivitelezésben
nyújtott segítséget elfogadják.
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Az ülésen több hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Bencze István polgármester megköszönte a képviselıknek, bizottsági tagoknak,
intézményvezetıknek és a hivatal munkatársainak az egész évben végzett munkáját, ebben a
nehéz idıszakban való helytállást, amellyel a település fenntartását biztosították.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
körjegyzı

